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οἰ. μὴ τι σοὶ χαλεπὸν, ἐξ ἀρχῆς διὰ βραχέων πάλιν 
ἐπάνελθε αὐτά" ἵνα βεβαιωθῇ μᾶλλον map ἡμῖν 
3.2. Ταῦτ᾽ ἔσται. χϑές : που τῶν ὑπ ἐμοῦ ῥηϑέντω» 

λόγων περὴ πολιτείας, ἣν τὸ κεφάλαιον, οἵα τὲ καὶ 
ἐξ οἵων ἀνδρῶν ἃ ἀρίστη κατεφαίνετὶ ἄν μοι γενέσϑαι. 
ΤΙ. Καὶ μάλα γε ἡμῖν, ὦ “Σώκρατες, ῥηϑεῖσα πᾶσι 
κατὰ νοῦν. 242. 4o οὖν oU τὸ τῶν γεωργῶν, ὅσαε 
τὸ ἄλλαι τέχναι, πρῶτον ἐν αὐτῇ χωρὶς διειλόμεϑα 
ἀπὸ τοῦ γένους τοῦ τῶν προπολεμησόντων; ΤΊ. 
Nai. ΣΩ. Καὶ κατὰ φύσιν δὴ δόντες 10 καϑ᾽ αὗ- 
τὸν ἑκάστῳ πρόσφορον, ἕν μόνον ἐπιτήδευμα $xd- 
σῷ) τέχνῃ, τούτους οὖς πρὸ πάντων ἔδει πολεμεῖν 
εἴπομεν" ὡς ἄρα αὐτοὺς δέοι φύλακας εἶναι μόνον 
τῆς πόλεως " εἷτέ τις ἔξωθεν ἢ καὶ τῶν ἔνδον ἴοι κα- 
κουργήσων, δικάζοντας μὲν πρᾳέως τοῖς ἀρχομένοις 
im αὐτῶν, ἅτε φύσει φίλοις οὖσι, χαλεποὺς δὲ ἐν 
ταῖς μάχαις τοῖς ἐντυγχάνουσι τῶν ἐχϑρῶν yryvous- 
γους. ΤΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. Z4). Φύσιν ydo 
οἶμαι τινὰ τῶν φυλάκων τῆς ψυχῆς ἐλέγομεν, ἅμα 
μὲν, ϑυμοειδῇ, ἅμα δὲ φιλόσοφον δεῖν εἶναι διαφε-. 
ρόντωρ᾽ ἵνα πρὸς ἑκατέρους δύναιντο ὀρϑῶς πρᾷοι 
καὶ χαλεποὶ γίγνεσθαι. TI. Ἱναί. . 2:2. Τί δαὶ τρο- 

φήν; ; 4g οὐ γυμναστικῇ καὶ μουοικῇ, μαϑήμασί τε 
ὅσοις προσήκει, τούτοις ἐν ἅπασι τεϑράφϑαι; T I. 

Πώνυ uiv οὖν. Z2. Τοὺς δὲ 7ὲ οὕτω τραφέντας 
ἐλέχϑῃ͵ πρυ. μήτε. χρυσὸν, μήτε ἄργυρον, μὴτε ἄλλο 
ποτὲ io. xao opióv Ku? “ομίζειν δεῖν, ἀλλ 
ὡς ἐπίκοῦροὺς μἱσϑὸν λαμβάνοντας τῆς φυλακῆς πα- 

gd τῶν συξομξνωὰ ὁ : bigis, ὅ ὅσος σώφροσι μέτριος" 
1. ; b d NE. ve 

* * ea . «Ὅς 
ν . ee 
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ἀναλίσκειν, τὲ δὴ κοινῇ, καὶ ξυνδιαιτωμένους μετ᾽ od 
λήλων ζῆν" ἐπιμέλειαν ἔχοντας ἀρετῆς διαπαντὸς, 
τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων ὦ ἄγοντας σχολήν. TI, ᾿᾽1λἐ- 
x0» καὶ ταῦτα ταύτῃ. ΣΙ. Koi μὲν δὴ καὶ περὶ 
γυναικῶν ἐπεμνήσθημεν, ὡς τὰς φύσεις τοῖς ἀνδράσι 
παραπλησίας εἴη ξυναρμοστέον, καὶ τὰ τῶν ἐπιτη- 
δευμάτων πάντα κοινὰ κατά τὸ πόλεμον καὶ κατὰ 
τὴν ἄλλην δίαιταν δοτέον πάσαις. ΤΙ. Ταύτῃ καὶ 

ταῦτα ἐλέγετο. ΣΩ. Ti δὲ τὸ περὶ παιδοποιΐας; ἢ 
τοῦτο μὲν διὰ τὴν ἀήϑειαν τῶν λεχϑέντων εὐμνημό- 
ytVTOY , ὅτι κοινὰ τὰ τῶν γάμων καὶ τὰ τῶ» παΐδων 
πᾶσιν ἁπάντων ἐτίθεμεν, , μηχανώμενοι ὕπως μηδείς 
rors τὸ γεγενημένον αὐτῷ ; ἰδίᾳ γνώσαιτο, νομίσωσι 
δὲ πάντες πάντας αὐτοὺς ὁμογενεῖς ἀδελφὰς μὲν 
xoi ἀδελφοὺς, ὅσοιπερ ἂν τῆς πρεπούσης ἐντὸς ἡλι- 

κίας γίγνωνται" τοὺς δ᾽ ἔμπροσϑεν καὶ ἄνωϑεν, yo- 
»έας τὸ καὶ γονέων προγόνους" τοὺς δὲ εἰς τὸ κάτω- 
3s, ἐκγόνους τε καὶ ὶ παῖδας € ἐκγόνων. ΤΊ. Nai καὶ 

ταῦτα εὐμνημόνευτα ἶ λέγεις. ΣΩ. Ὅπως δὲ δὴ κα- 
τὰ δύναμιν εὐθὺς γίγνοιντο ὡς ἄριστοι τὰς φύσεις, 
&Q' οὗ μεμνήμεϑα ὡς τοὺς ἄρχοντας ἔφαμεν καὶ τὰς 
ἀρχούσας δεῖν εἰς τὴν τῶν γάμων σύνερξιν λάϑρο 
᾿μηχανᾶσϑαι κλήροις τισὶν, ὅπως oi κακοὶ χωρὶς οἵ τ᾽ 
ἀγαϑοὶ ταῖς ὁμοίαις ἑκάτεροι ξυλλέξονται, καὶ μή 
τις αὑτοῖς ἔχϑρα διὰ ταῦτα γίγνηται, τύχην ἡγουμέ- 
yoig αἰτίαν τῆς ξυλλέξεως y TI. Μεμνήμεϑα. 242 

Kol μὴν on Jp τὰ μὸν τῶν ἀγαϑῶν ϑρεπτέον i ἔφα- 
μὲν εἶναι, τὰ δὲ τῶν φαύλων, εἰς τὴν ἄλλην Ago 
διαδοτέον πόλιν; ἐπαυξομένων δὲ, σκοποῦντας &e 

A2 
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τοὺς ἀξίους πάλιν ἀνάγειν δεῖν; τοὺς δὲ παρὰ agi- 
σιν ἀναξίους, εἰς τὴν τῶν ἐπανιόντων χώραν μεταλ- 
λάττειν; TI. Οὕτω. 242. 49 οὖν διεληλύϑαμεν 
ἤδη, καϑάπερ χϑὲς, ὡς ἐν κεφαλαίοις : πάλιν. ἐπανελ- 
ϑεῖν; ἢ ποϑοίης ἔτι, τῶν ῥηϑέντων, ὦ φίλε Τίμαιε, 
ἀπολειπόμενον; ; IT. Οὐδαμῶς " ἀλλ᾿ αὐτὰ ταῦτ᾽ 

ἦν τὰ λεχϑέντα, ὧ “Σώκρατες. zn. -xoboir ἂν ἤδη 
τὰ μετὰ ταῦτα περὶ τῆς πολιτείας ἣν διήλθομεν, οἷόν 
τι πρὸς αὐτὴν πεπονϑὼς τυγχάνω. προσέοικε δὲ δὴ 

' τινι μοὶ τοιῷδε τὸ πάϑος, οἷον εἴτις ζῶα καλά που 
ϑεασάμενος, εἴτε ὑπὸ γραφῆς εἰργασμένα, εἴτε καὶ 
ζῶντα ἀληϑινῶς, ἡσυχίαν δὲ ἄγοντα, εἷς ἐπνθυμίαν 
ἀφίκοιτο ϑεάσασϑαι κενούμενά τε αὐτὰ, καί τι τῶν 
τοῖς σώμασι δοκούντων προσήκειν xata τὴν ἀγωνίαν 
ἀϑλοῦντα. ταὐτὸν καὶ ἐγὼ : πέπογϑα πρὸς τὴν πόλιν 
ἣν διήλθομεν. ἡδέως ydg ἂν του λόγῳ διεξιόντος ἃ α- 
κοὐσαιμ᾽ ἂν, ἄϑλους oU; πόλις ἀϑλεῖ, τούτους aU- 

τὴν ἀγωνιζομένην πρὸς πόλεις ἄλλας, πρεπόντως εἷς 
πόλεμον ἀφικομένην" καὶ ἐν τῷ πολεμεῖν τὰ προσὴ- | 
κοντα ἀποδιδοῦσαν τῇ παιδείᾳ καὶ τροφῇ, κατά τε 
τὰς ἐν τοῖς ἔργοις πράξεις, καὶ κατὰ τὰς ἐν τοῖς λό- 

γοις διερμηνεύσεις πρὸς ἑκάστας τῶν πόλεων. ταῦτ᾽ 
ov», ὦ Κριτία καὶ “Ερμόκρατες, ἐμαυτοῦ μὲν αὐτὸς 
κατέγνωκα μήποτ᾽ ἂν δυνατὸς γενέσϑαι τοὺς ἄνδρας 
καὶ τὴν πόλιν ἱκανῶς ἐγκωμιάσαι. καὶ τὸ μὲν ἐμὸν, 
οὐδὲν ϑαυμαστόν: ἀλλὰ τὴν αὐτὴν δόξαν εἴληφα 
καὶ περὶ τῶν πάλαι γεγονότων καὶ τῶν νῦν ὄντων 
ποιητῶν, οὔτι τὸ ποιητικὸν ἀτιμάζων γένος, ἀλλὲ 
παντὶ δῆλον ὡς τὸ μιμητριὸ; ἔϑνος, οἷς ἂν ἐντραφῇ, 
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ταῦτα μιμήσεται ῥζωτα xul ἄριστα" τὸ δ᾽ ἐχτὸς 
τῆς τροφῆς ἑκάστης γιγνόμενον, χαλεπὸν μὲν ἔργοις, 
ἔτι δὲ χαλεπώτερον λόγοις εὖ μιμεῖσθαι. τὸ δὲ τῶν 
σοφιστῶν γένος αὖ;. πολλῶν μὲν λόγων καὶ καλῶν 
μάλα ἔμπειρον ἥγημαι" φοβοῦμαι δὲ μήπως (ἅτε 
πλανητὸν ὃ ὃν κατὰ πόλεις : οἰκήσεις τε ἰδίας οὐδαμῆ 

διῳκηκὸς) ἄστοχον ἅμα καὶ φιλοσόφων ἀνδρῶν 5 
xai πολιτικῶν, ὅσα ἂν old τε ἐν πολέμῳ καὶ μάχαις 
πράττοντες, ἔργῳ καὶ λόγῳ προσομιλοῦντες ἑκώστοις, 
πράττοιεν" καὶ λέγοιεν. καταλέλειπται δὴ τὸ τῆς ἧμε- 
τέρας ἕξεως γένος, ἅμα ἀμφοτέρων φύσει καὶ τροφῇ 
μετέχον. Τίμαιός τε yug ὅδε, εὐνομωτάτης ἂν πό- 
λεως τῆς ἐν Ἰταλίᾳ “οκρίδος, οὐσίᾳ καὶ γένει οὐδε- 
vàc ὕστερος ὧν τῶν ἐκεῖ, τὰς μὸγίστας μὲν ἀρχάς τε 
καὶ τιμὲς ἐν τῇ πόλει μετακεχείρισται, φιλοσοφίας 
δ᾽ αὖ καὶ ἐμὴν δόξαν ἐπ᾽ ἄκρον ἁπάσης ἐλήλυϑε. 
Κριτίαν δέ που πάντες Ol τῇδ᾽ ἴσμεν οὐδενὸς ἰδιώ- 

τὴν ὄντα ὧν λέγομεν" τῆς δ΄ “Ἑρμοκράτους αὖ πέρι 
φύσεως καὶ τροφῆς, πρὸς ̓ ὅπαντα εἶναι ταῦτα ἷκα- 

. γῆς, πολλῶν μαρτυρούντων, πιστευτέον. διὸ καὶ χϑὲς 
ἐγὼ διανοούμενος ὑμῶν διομένων τὰ περὲ τῆς πολι-, 
τείας διελϑεῖν, προϑύμως ἐχαριζόμην" εἰδὼς ὅτι τὸν 
ἑξῆς λόγον οὐδένες ὧν, μῶν ἐθελόντων, ἱκανώτερον 
ἀποδοῖεν. εἷς γὰρ πόλεμον πρέποντα καταστήσαντες 
τὴν πόλιν, πάντ᾽ αὐτῇ τὰ προσήκοντα ἀποδοῖϊτ ἂν 
μόνοι" τῶν γῦν. εἰπὼν δὴ τὰ ἐπιταχϑέντα, ἀντεπέτα- 
tx i ὑμῖν & καὶ νῦν λέγω. ξυνομολογήσατ' οὖν κοινῇ 
σκεψάμενοι πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς, εἷς »ῦν ἀνταποδὼώσειν 

μοι τὰ τῶν λόγων ξένια. πάρειμί τε οὖν δὴ κεκοσμη- 

͵ 
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μένος ἐπ᾽ αὐτὰ, καὶ πάντων ἑτοιμότατος δέχεσϑ αι. 
EP. Koi μὲν δὴ (καϑάπερ εἶπε Τίμαιος 00:, ὦ Σώ- 
xgerec) ovre ἐλλείψομεν προϑυμίας οὐδὲν, οὔτ᾽ Eo 
οὐδεμία πρόφασις ἡμῖν τοῦ μὴ δρᾷν ταῦτα. ὥστε 
καὶ χϑὲς εὐθὺς ἐνθένδε , ἐπειδὴ παρὰ Κραίαν 
πρὸς τὸν ξενῶνα, "ob καὶ καταλύομεν, ἀφικόμεϑα, 
καὶ ἔτι πρότερον καϑ' ὁδὸν αὐ ταῦτα ἐσκοποῦμεν. 
ὑδ᾽ οὖν ἡμῖν λόγον εἰσηγήσατο tx παλαιᾶς ἀκοῆς" 
ὃν καὶ νῦν λέγε, ὦ Κριτία, τῷδε, ἵνα ξυνδοκιμάσῃ 
πρὸς τὴν ἐπίταξιν, εἴτ᾽ ἐπιτήδειος, εἴτ᾽ ἀνεπιτήδειός 
ἐστι. ΚΡ. Ταῦτα χρὴ δρᾷν, εἶ καὶ τῷ τρίτῳ κοιγω- 
»ῷᾧ Τιμαίῳ ξυνδοκεῖ. TI. dowd μέν. ΚΡ. "ἄκουε 
δὴ νὦ Σώκρατες , λόγου μάλα μὲν ἀτόπου, παντάπα- 

σέ ys μὴν ἀληϑοῦς, ὡς δὴ τῶν ἑπτὰ σοφῶν σοφώτα- 
τος Σόλων ποτ᾽ ἔφη. ἦν μὲν οὖν οἰκεῖος καὶ σφόδρα 
φίλος ἡμῖν “Δρωπίδου τοῦ προπάππου, καϑάπερ λέ- 
ya πολλαχοῦ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ ποιήσει. πρὸς δὲ Κρι- 
τίαν τὸν ἡμέτερον πάππον elnsy (ὡς ἀπεμνημόνευεν 
αὖ πρὸς ἡμᾶς ὃ γέρων») ὅτι μεγάλα καὶ ϑαυμαστὰ 
τῆσδ᾽ εἴη παλαιὰ ἔργα τῆς πόλεως, ὑπὸ χρόνου καὶ 
φϑορᾶς ἀνθρώπων ἠφανισμένα" πάντων δὲ ἕν μέ- 
γιστον, οὗ νῦν ἐπιμνησϑ εἴσι πρέπον ἂν ἡμῖν εἴη σοὶ 
τὸ ἀποδοῦναι χάριν, καὶ τὴν ϑεὸν ἅ ἅμα ἐν τῇ πανη- 
γύρει δικαίως καὶ ἀληϑῶς οἷόνπερ ὑμνοῦντας ἐγκω- 
μιάζειν. ΣΏ. Εὖ λέγεις. ἀλλὰ Óv ποῖον ἔργον τοῦτο 
Κριτίας. oU λεγόμενον μὲν, ὡς δὲ πραχϑὲν ὄντως ὑπὸ 
τῆσδε τῆς πόλεως ἀρχαῖον διηγεῖται κατὰ τὴν Σόλω- 
»og ἀκοὴν»; ΚΡ. ᾿Εγὼ φράσω, παλαιὸν ἀκηκοὼς λό- 
γον οὗ νέον ἀνδρὸς. ἦν μὲν yàg δὴ τότε Κριτίας 
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ὡς ἔφη, υχεδὸν ἐγγὺς ἤδη τῶν ἐνγενήκοντα ἐτῶν, ἐγὼ 
δὲ πη μάλιστα δεκέτης. » δὲ ΜΚουρεῶτις ἡμῖν οὔσα 
ἐτύγχανεν “Ἱπατουρίων , τὸ δὲ τῆς ἑορτῆς σύνηθες 
ἑκάστοτε, καὶ τότε ξυνέβη τοῖς παισέν. ἀϑλα γὲρ 

ἡμῖν οἱ πατέρες ἔϑεσαν ῥαψῳδίας. πολλῶν μὲν οὖν 
δὴ καὶ πολλὰ ἐλέχϑη ποιητῶν ποιήματα" ars δὲ 
νέα xuT ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὄντα τὰ Σόλωνος πολ- 
Àoi τῶν παίδὼν ἤσαμεν. εἶπεν οὖν τις τῶν φρατό- 
qu», εἴτε δὴ δοκοῦν αὐτῷ τότε, εἴτε καὶ ζάριν τινὰ 
τῷ Κριτίᾳ φέρων, δοκεῖν οἱ vd τα ἄλλα σοφώτατον 
γεγονέναι “Σόλωνα, καὶ κατὰ τὴν ποίησιν αὖ, τῶν 

: ποιητῶν πάντων ἐλευϑεριώτατον. ὃ δὲ γέρων" (696- 
δρα ydg οὖν μέμνημαι) μάλα τε ἤσϑη, καὶ διαμει- 
διάσας, εἶπεν, Eiye, à Αμύνανδρε, μὴ παρέργῳ τῇ 
ποιήσει καταγρήσατο, ἀλλ ἐσπουδάκει, καϑάπερ ἀλ- 

λοι, τόν τε λόγον ὃν ἀπὶ Αἰγύπτου δεῦρο ἠνέγκατο 
ἀπετέλεσε, καὶ μὴ διὰ τὰς στάσεις, ὑπὸ κακῶν τε ἀν» 
Ao» ὅσα εὗρεν ἐνθάδε ἢ TY, ἠναγκάσϑη καταμελῆ- 

σαι, κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὔτε “Ησίοδος, οὔτε “Ὃμη- 
ρος; οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν ποιητῶν, εὐδοκιμώτερος 
ἐγένετο ἂν ποτὲ αὐτοῦ. Τίς δ᾽ ἦν ó λόγος, ἢ δ᾽ ὃς, 
ὦ Κριτία; Περὶ μεγίστης, ἔφη, καὶ ὀνομαστοτάτης 
πασῶν δικαιότατ᾽ ἂν πράξεως. οὔσης ὧν ἥδε ἡ ἡ πόλις 
ἔπραξε μὲν, διὰ δὲ χρόνον καὶ φϑορὰν τῶν ἐργασα- 

᾿ μένων οὐ διήρκεσε δεῦρο ó λόγος. “4ἐγε ἐξ ἀρχῆς, ἢ 
δ᾽ ὃς, τί τε καὶ πῶς, καὶ περὶ τένων ὡς ἀληϑῆ δια- 
κηκοὼς ἔλεγεν Ó Σόλων. Ἔστι τις xaT Αἴγυπτον, 5 
δ᾽ Oc, ἐν τῷ Δέλτα, περὶ ὃ κατὰ κορυφὴν σχίζεται 
τὸ τοῦ Ιγείλου ῥεῦμα, Σαϊτικὸς ἐπικαλούμενος νομός' 

- 
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τούτου δὲ τοῦ νομοῦ μεγίστη πόλις Gig: ὅϑεν δὴ 
καὶ "Ἄμασις ἦν ó βασιλεύο. οἱ τῆς πόλεως ϑεὸς ἂρ- 
ζηγός ἐστιν, Αἰγυπτιστὶ μὲν τοὔνομα Ij, Ἔλλη- 
victi δὲ, ὡς ὅ ἐκείνων, λόγος, A91yà. μάλα δὲ φιλα- 
ϑήναιοι καὶ τινα τρόπον οἰκεῖοι τῶνδ᾽ εἶναι φασίν. 
οἷ δὴ Σόλων ἔφη πορευϑεὶς σφόδρα τὸ γενέσθαι παρ 

. αὐτοῖς ἔντιμος, καὶ δὴ καὶ τὰ παλαιὰ ἀνερωτῶν, τοὺς 
μάλιστα περὶ ταῦτα τῶν ἱερέων ἐμπείρους, σχεδὸν 
οὔτε αὐτὸν οὔτε ἄλλον" Ἕλληνα οὐδέκα οὐδὲ», ὡς ἔπος 

εἰπεῖν, εἰδότα περὶ τῶν τοιούτων ἀνδυρεῖν. xal πο- 
τὸ προαγαγεῖν fo vig dele αὐτοὺς περὸ τῶν ἀρχαίων 
sic λόγους τῶν τῇδε, τὰ ἀρχαιότατα λέγειν ἢ ἐπιχειρεῖν, 
"sol Φαρωνγέως τὲ τοῦ πρώτου λεγϑέντος καὶ Nid- 
βης, καὶ μετὰ τὸν -Σατακλυσμὸν αὖ περὶ Δευκαλίω- 
γος καὶ πύῤῥας, ὡς διεγένοντο μυϑολογεῖν, καὶ τοὺς 
ἐξ αὐτῶν γενεαλογεῖν" καὶ τὰ τῶν ἐτῶν ὅσα. ἣν οἷς 
ἔλεγε πειρᾶσϑαι διαμνημονεύων, τοὺς χρόνους áp 
Suri». καί τινὰ εἰπεῖν τῶν-ἱερέων εὖ μάλα παλαιῶν, 
12 Σόλων, Σύλων, Ἕλληνες ἀεὶ παῖδες ἐστὲ, γέρων 
δὲ Ἕλλην 0Ux ἔστιν. “ἀκούσας οὔν, πῶς τι τοῦτο λέ- 
γεις; φάναι. Νέοι ἐστὲ, εἰπϑῖν, τὰς ψυχὰς πάντες. 

οὐδεμίαν γὰρ ἂν αὐταῖς ἔχετε, δ ἀρχαίαν ἀκοὴν, 
παλαιὰν δόξαν, οὐδὲ μάϑημα χρόνῳ πολιὸν οὐδέν. 
τὸ δὲ τούτων αἴτιον, τόδε" πολλαὶ καὶ κατὰ πολλὰ 

φϑοραὶ γεγόνασιν ἀνϑρώπων, καὶ ἔσονται, πυρὸ μὲν 
καὶ ὕδατι μέγισται, μυρίοις δὲ ἄλλοις ἕτεραι βραχὺ- 
τεραι. τὸ γὰρ οὖν καὶ παρ ὑμῖν λεγόμενον, ὥς ποτε 
Φαέϑων Ἡλίου παῖς, τὸ τοῦ" πατρὸς ὥρμα ζεύξας, 

δι τὸ μὴ δυνατὸς εἶναι nat τὴν τοῦ πατρὸς ὁδὸν 



- 
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ἐλαύνειν, τὰ κεἰ ἐπὶ γῆς ξυνέκαυσε, καὶ αὗτος  κεραυ- 
γωϑεὶς διεφϑάρη » τοῦτα μύϑου μὲν σχῆμα ἔχον λὲ- 
γεταε, τὸ δ᾽ ἀληϑές ἐστι, τῶν περὶ γῆν καὶ καὶ oU- 
ρανὸν ἐόντων παράλλαξις, καὶ διὰ μαχρῶν χρόνων 

. γινομένη τῶν ἐπὶ γῆς πυρὶ πολλῷ φϑορώ. τότε οὖν 
ὅσοι xa ὄρη καὶ ἐν ὑψηλοῖς τόποις καὶ ἐν ξηροῖς 
οἰκοῦσι, μᾶλλον διόλλυνται τῶν ποταμοῖς καὶ Qu- 
λάττῃ προσοικούντων». ἡμῖν δὲ à Neilog sig τε τἄλ- 
λα σωτὴρ καὶ τότε ix ταύτης τῆς ἀπορίας σώζει λυό- 
μενος. ὅταν δ᾽ αὖ οἱ ϑεοὶ τὴν γῆν ὕδασι καϑαίρον- 
τες κατακλύζωσιν, oí μὲν ἐν τοῖς ὄρεσι διασώξονται, 
βουκόλοι, νομεῖς τε οἱ δ᾽ ἐν ταῖς παρ ὑμῖν πόλε- 
σιν; eic τὴν ϑάλατταν ὑπὸ τῶν ποταμῶν φέρονται. 
κατὰ δὲ τὴνδε τὴν χώραν οὔτε τότε οὔτε ἄλλοτε ἄνω- 
Dev ἐπὶ τὰς ἀρούρας ὕδωρ ἐπιῤῥεῖ" τὸ δ᾽ ἐναντίον, 
κάτωϑεν ἐπανιέναι πέφυκεν. ὅϑεν καὶ 0r ἃς αἰτέαρ 
τάνϑάδε σωζόμενα, λέγεται παλαιότατα. τὸ δὲ dis- 
ϑὲς, ἐν πᾶσι τοῖς τόποις ὅπου μὴ χειμὼν ἐξαίσιος ἢ 

καῦμα ἀπεέργεε, τοτὲ μὲν πλέον, τοτὲ δὲ ἔλαττον ἀεὶ 
γένος ἐστὶν ἀνϑρώπων. ὅσα δὲ ἢ 5 παρὶ ἡμῖν, ἢ τῇδε, 
ἢ, καὶ κατ᾿ ἄλλον τόπον ὃν ἀκοῇ ἴσμεν, εἴπου Tl κα- 
λὸν ἢ μέγα γέγονεν, ἢ xal τινα διαφορὰν ἄλλην 8; ἔχον, 
πάντα γεγραμμένα ἐκ παλαιοῦ τῇδ᾽ ἐστὴν ἐν τοῖς ie- 
ροῖς, καὶ σεσωσμένα. τὸ δὲ παρ ὑμῖν καὶ τοῖς ἄλ- 

«λοις ἄρτι κατεσκευασμένα ἑκάστοτε τυγχάνει γράμ- 
- ua05 καὶ ἅπασιν ὁπόσων πόλεις δέονται. καὶ πάλιν 
δὲ εἰωϑότων ἐ ἐτῶν ὥσπερ νόσημα ἥκει φερόμενον αὖ- 
τοῖς δεῦμα οὐράνιον, sa) τοὺς ἀγραμμάτους καὶ ἅ» 
iii ἔλιπεν ὑμῶν. ὥστε πάλιν νέοι ἐξ ἀρχῆς γίξ 

- 

X 
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γεσϑε, οὐδὲν εἰδότες οὔτε. τῶν τῇδὲ, οὔτε τῶν mag 

ὑμῖν, ὅσα ἦν ἐν toic Ζεαλαιοῖς χρόνοις. τὰ γοῦν »ἵν 
δὴ γενεαλογηϑέντα, ὦ Σόλων, περὶ τῶν παρ᾽ ie ü 
διῆλθες παίδων, βραχύ τι διαφέρει μύϑων. 0i πρῶ- 
τον μὲν, ἕνα γῆς καταχλυσμὸν μέμνησϑε, πολλῶν ἔμ- 
προσϑεν γεγονότων" ἔτε δὲ, τὸ καλλιστον καὶ ἄρι- 
στον γένος ἐπ᾿ ἀνθρώπους ἐν τῇ χώρᾳ τῇ παρ᾽ ὑμῖν 
oix ἔστε γεγονύς. ἐξ ὧν σύ τε καὶ πᾶσα ἢ πόλις dci 
τανῦν ὑμῶν, περιλειφϑέντος ποτὲ σπέρματος ἤρα- 
χώος. ἀλλ᾽ ὑμᾶς λέληϑε, διὰ τὸ τοὺς περιγενομένους - 
ἐπὶ πολλὰς γενεὰς γράμμασι τελευτῷν ἀφώνους. ἢν 
γὰρ δήποτε, ὦ Σόλων, ὑπὲρ τὴν -μεγίστην φϑορὰν 
ὕδασιν ἡ νῦν ᾿᾿ϑηναίων ̓ οὖσα πόλις ἀρίστη , πρός τε 

πόλεμον καὶ κατὰ πάντα εὐνομωτάτη διαφερόντως" 
4 κάλλιστα ἔ δργα καὶ πολιτεῖαι γενέσθαι κάλλισται 
λέγονται, πασῶν ὑπόσων γνῦν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ἡμεῖς 
ἀκοὴν παρεδεὲ ἐάμεϑα. ᾿Αχούσας οὖν ὃ Σόλων ἔφη 
ϑαυμάσαι ; καὶ πᾶσαν προϑυμίαν σχεῖν, δεόμενος 
τῶν ἱερέων πάντα δι᾽ ἀκριβείας. οἱ τὰ περὶ τῶν πώ- 
ἀαι πολιτῶν ἑξῆς διελθεῖν. τὸν οὖν ἱερέα gara, 

Φϑόνος οὐδεὶς, ὦ Σύλων' ἀλλὰ σοῦ τε ἕνεκα ἐρῶ 
καὶ τῆς πόλεως ἐμῶν: μάλιστα δὲ καὶ τῆς ϑεοῦ χά- 
Qu, 9 τήν τε ὑμετέραν καὶ τήνδ᾽ ἔλαχε, καὶ ἔϑρεψε, 
καὶ ἐπαίδευσε. προτέραν μὲν τὴν παρ᾽ ὑμῖν ἔτεσι 
χιλίοις, ἐκ Τῆς τὸ καὶ Hqodatov, τὸ σπέρμα παρα- 
λαβοῦσα ὑμῶν, τήνδε δὲ, ὑστέραν. τῆς 08 ἐγθάδε 
διακοσμήσεως παρ᾽ ἡμῖν ἐν τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν 
ὑκτακισχιλίων. ἐτῶν ἀριϑμὸς γέγραπται. περὶ δὲ τῶν 
ἐγνακισχίλτια ἔτη γεγονότων πολιτῶν σοὶ δηλώσω διὰ 
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“βραχέων νόμους το, καὶ τῶν ἔργων αὐτοῖς 0 xáAl. 
gto» ἐπράχϑη. 10 δ᾽ ἀχριβὲς περὶ πάντων ἐφεξῆς 
εἰσαῦϑις κατὰ σχολὴν, αὐτὰ τὰ γράμματα λαβόντες, 
διέξιμεν. τοὺς μὲν οὖν νόμους σκόπει πρὸς τοὺς τῇ:- 
ὅε. πολλὰ γὰρ παραδείγματα τῶν τότο παρ᾽ ὑμῖν 
ὄντων, ἐνθάδε νῦν ἀνευρήσεις. πρῶτον μὲν, τὸ τῶν 
ἱερέων γένος, ἀπὸ τῶν ἄλλων yopic ἀφωρισμένον . 
uera δὲ τοῦτο, τὸ τῶν δημιουργῶν, ὅτι καϑ' αὑτὸ 
ἕκαστον, ἄλλῳ δὲ οὐκ ἐπιμιγνύμενον δημιουργεῖ" τό, 
τὸ τῶν γομέων καὶ τῶν ϑηρευτῶν, τό, τε τῶν γεωρ» 
γῶν. καὶ δὴ τὸ μάχιμον γένος ἤσϑησαί ποῦν τῇδε, 
ἀπὸ πάντων τῶν γενῶν κεχωρισμένον, οἷς οὐδὲν ἀλ- 
Ào πλὴν τὰ περὶ τὸν πόλεμον ὑπὸ τοῦ νόμου προσὲ 
τάχϑη μέλειν. ἔτι δὲ ἢ τῆς ὁπλίσεως αὐτῶν σχέσις 
ἀσπίδων καὶ δοράτων, οἷς ἡμεῖς πρῶτοι τῶν περὶ τὴν 
Aola» ὡπλίσμεϑα" τῆς ϑεοῦ, καϑάπερ d» ἐκείνοις. 
τοῖς τόποις, παρ ὑμῖν πρώτοις ἐνδειξαμένης. τὸ δ᾽ 

αὖ περὶ τῆς φρονήσεως, ὁρᾷς που τὸν vouoy τῇδε 
ὅσην ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο εὐθὺς κατ ἀρχὰς, περὲ 

τε τὸν κόσμον, ἅπαντα, μέχρι μαντικῆς, καὶ ἰατρικῆς 
πρὸς Uyisuxv, ἐκ τούτων ϑείων ὄντων εἰς τὰ ἀνϑρό- 
"iva ἐξανευρὼν, ὅσά te ἄλλα τούτοις ἕπεται μυαϑή- 

| pata, πάντα κτησάμενος. ταύτην οὖν δὴ τότε ξὺμ- 
πασαν τὴν διακόσμησιν καὶ σύνταξιν ἢ ἡ ϑεὸς προτὸ- 
ρους ὑμᾶς διίακοσμήσασα κατῴκισεν, ἐκλεξαμένη τὸν 
τόπον ἐν ᾧ γεγένησϑε, τὴν εὐκρασίαν τῶν ὁρῶν ἐν 
αὐτῷ κατιδοῦσα, ὅτι. φρονιμωτάτους ἄνδρας, οἴσει. 
ἅτ᾽ οὖν φιλοπόλεμός τε καὶ φιλόσοφος à ἡ ϑεὸς οὖσα, 
τὸν προφερεστάτους αὐτῇ ὠϑάλοντα οἴσειν τόπον ἄν. 

Α 
» 
» 

͵ 

* 
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δρας, τοῦτον ἐκλεξαμένη τοπρῶτον κατῴκισεν." φκεῖ- 
τὸ οὖν δὴ νόμοις τὸ τοιοὗτοις χρώμενοι, καὶ ἔτι μὰλ- 

λον εὐνομούμενοι, πάσῃ τε πάντας ἀνϑρώπους ὗ ὗπερ- 
βεβηκότες à ἀρετῇ, καϑάπερ εἰκὸς γεννήματα καὶ παι- ᾿ 
δεύματα ϑεῶν ὄντας. πολλὰ μὲν οὖν ὑμῶν καὶ ut- 
γάλο τῆς πόλεως τῇδε 7εγραμμένα ἔργα ϑαυμάζεται, 
πάντων μὴν Ἐν ὑπερέχει μεγόϑει καὶ ἀρετῇ. λέγει 
γὰρ τὰ γεγραμμένα, ὅσην ἢ πόλις ὑμῶν ἔπαυσέ ποτε 
δύναμιν ὕβρει πορευομένην ἅμα δὶ πᾶσαν Εὐρώπην 
καὶ ᾿Ασίαν, ἔξωϑεν δρμηϑεῖσαν i ἐκ τοῦ ᾿Αἀτλαντικοῦ 
πελάγους. τότε ydo πορεύσιμον ἦν τὸ ἐκεῖ πέλαγος, 
νῆσον de πρὸ τοῦ στόματος εἶχεν, ὃ xaÀsit5, ὥς 
φατὲ b ὑμεῖς, "Houxliow στήλας. ἧ δὲ νῆσος ἅμα Ar- | 
βύης ἦν καὶ ᾿ἀσέας μείζων, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν £n τὰς 
ἄλλας νήσους τοῖς τότ᾽ ἐγίγνετο πορευομένοις. x δὸ 
τῶν νήσων ἐπὶ τὴν καταντιχρὺ πᾶσαν ἤπειρον, τὴ» 
περὶ τὸν ἀληϑινὸν ἐκεῖνον πόντον. τάδε μὲν γὰρ ὅσα 
ἐντὸς τοῦ στόματος οὗ λέγομεν, φαίνεται λιμὴν στε- 

᾿ γὸν τινα εἴσπλουν ἔ ἔχων. ἐκεῖνο δὲ πέλαγος ὄντως, ἢ 
“18 περιέχουσα αὐτὸ γῆ παντελῶς ἀληϑῶς, ὀρϑόταῤ | 

ἂν λέγοιτο ἤπειρος. ἐν δὲ τῇ ̓ Ἡτλαντίδι ταύτῃ νήσῳ 
. μεγάλη συνέστη καὶ ϑαυμαστὴ δύναμις βασιλέων, 
κρατοῦσα μὲν ἁπάσης τῆς νήσου, πολλῶν δὲ ἄλλων 
γήσων καὶ μερῶν τῆς ἠπείρου. πρὸς δὲ τοὕτοις, ἔτι 
τῶν ἐντὸς" τῇδε "ione μὲν ἦ ἥρχον ἄχρε πρὸς Ayv- 
πτον" τῆς δὲ Εὐρώπης, μέχρι Τυῤῥηνίας. αὕτη δὲ 
πᾶσα ξυναϑροισϑεῖσα εἰς ἕν 1j δύναμις τόν τε noQ 
ὑμῖν καὶ τὸν nag ἡμῖν καὶ τὸν ἐντὸς τοῦ στόματος 
πάντα τόπον μιᾷ ποτὶ ἐπεχείρησεν δρμῇ δουλοῦσϑαι. 
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εὖτε οὖν ὑμῶκ, ὦ Σόλων, τῆς πόλεως 7 δύναμις εἷς 
ἅπαντας ἀνθρώπους διαφανὴς ἀρετῇ τὸ καὶ ῥώμῃ 
ἐγένετο. πάντων γὰρ προστᾶσα εὐψυχίᾳ, καὶ τέχναις 
ὅσαι κατὰ πόλεμον, τὰ μὲν τῶν Ἑλλήνων ἡγουμένη, 
τὰ δ᾽ αὐτὴ μονωϑεῖσα, ἐξ ἀνάγκης, τῶν ἄλλων ἀπο. 
στάντων , ἐπὶ τοὺς ἐσχάτους ἀφικομένη κινδύνους, 

κρατήσασα μὲν τῶν ἐπιόντων, τρόπαια ἀνέστησε, 

τοὺς δὲ μὴ πω δεδουλωμένους διεκώλυσε δουλωϑῆῇ- 
ναι" τοὺς δ᾽ ἄλλρυς, ὅσοι κατοικοῦμεν ἐντὸς ὅρων 
“Ἡρακλείων, ἀφϑόνως ἅπαντας ἡλευϑέρωσεν. ὑςέρῳ 
δὲ χρόνῳ σεισμῶν ἐξαισίων xbà κατακλυσμῶν γενο- 
μένων, μιᾶς ἡμέρας καὶ νυκτὸς χαλεπῆς ἐλϑούσης, 
τό, τὸ παρ ὑμῶν μάχιμον πᾶν, ἀϑρόον ἔδυ κατὰ 
γῆν, ἥ τε ᾿Ατλαντὶς νῆσος ὡσαύτως κατὰ τῆς ϑαλάσ- 
σης δῦσα ἠφανίσϑη. διὸ καὶ νῦν ἄπορον καὶ ài. 
ρεύνητον γέγονε τοὐκχεῖ πέλαγος, πηλοῦ καταβραχέος 
ἐμποδὼν ὄντος, ὃν ἢ͵ νῆσος ἱζομένη παρέσχετο, Τὰ 
μὲν δὴ ῥηθέντα, ὦ Σώκρατες, ὑπὸ τοῦ παλαιοῦ Κρι» 
τίου, κατ ἀκοὴν τὴν Σόλωνος, ὡς συντόμως εἰπεῖν, 
ἀκήκοας. λέγοντος δὲ δὴ χϑὲς σοῦ περὶ πολιτείαρπε 
καὶ ἀνδρῶν οὕς ἔλεγες, ἐθαύμαζον, ἀναμιμνησκόμε- 
yog αὑτὰ ἃ »ῦν λέγω" κατανοῶν ὡς δαιμονίως, ἔχ 
τινος τύχης, οὐκ ἀπὸ σκοποῦ ξυνηνέχϑης τὰ πολλὰ 
οἷς Σόλων εἶπεν. οὐ μὴν ἐβουλήϑην παραχρῆμα εἰ 
πεῖν" διὰ χρόνου γὰρ οὐχ ἱκανῶς ἐμεμνήμην. ἔνε 
γόησα οὖν ὅτι χρεὼν εἴη us πρὸς ἐμαυτὸν πρῶτον 
ἱκανῶς πάντα ἀναλαβόντα, λέγειν οὕτως. ὅϑεν ταχὺ 

ξυνωμολόγησά σοι τὰ ἐπιταχϑέντα χϑὲς" ἡγούμενος, 
ὕπερ ἐν ἅπασι τοῖς τοιοῖσδε μέγιστον ἔργον. λόγον 
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τινὰ πρέποντα τοῖς βουλήμασιν ὑποϑέσθαι, τούτου 
μετρίως ἡμᾶς εὐπορήσειν. οὕτω δὴ, καϑάπερ 00 
sime, χϑὲς τε εὐθὺς ἐνθένδε ἀπιὼν πρὸς τοὐσδε ἀνέ- 
φέρον αὐτὰ, ἀναμιμνησκόμενος, ἀπελϑὼν τε, σχεδόν 
τι ἅπαντα ἐπισκοπῶν τῆς νυκτὸς, ἀνέλαβον. dg δὴ 

t, τὸ λεγόμενον, τὰ παΐδων μαϑήματα ϑαυμαστὸν ᾿ 
ἔχει τὲ μνημεῖον. ἐγὼ γὰρ ἃ μὲν χϑὲς ἤκουσα, οὐκ 
ἂν οἶδα εἰ δυναίμην ἅπαντα ἐν μνήμῃ πάλιν λαβεῖν 
ταῦτα δὲ ἃ πάμπολυν χρόνον διακήκοα, παντάπασι 
ϑαυμάσαιμ' ἂν sits με αὐτῶν διαπέφευγεν. ἢν» μὲν 
οὖν μετὰ πολλῆς ἡδονῆς καὶ παιδικῆς τότε ἀκουύό- 
μενα, καὶ τοῦ πρεσβύτου προϑύμως. μὲ ὲ διδάσκοντος, 
ἅτο μοῦ πολλάκις é ἐπανερωτῶντος" ὥστε οἷον ἐγκαὺ- 

. ματά Mov ἀνεκπλύτου γραφῆς ἔμμονά μον γέγονε. 
καὶ δὴ καὶ τοῖσδε εὐθὺς ἔλεγον ἕωϑεν αὐτὰ ταῦτα, 
ἕνα εὐποροῖεν λόγων us ἐμοῦ U. νῦν οὖν οὗπερ εἴγε- 
καὶ πάντρ εἴρηται, λέγειν εἰμὶ ἕτοιμος . ὦ “Σώκρατες, 
μὴ μόνον ἐν κεφαλαΐοις, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἤκουσα, καϑ' 
ἕκαστον. τοὺς δὲ πολίτας καὶ τὴν πόλεν ἣν χϑὲς ἡ- 
μὲν ὡς ἐν μύϑῳ διήεισϑα, μετενεγκόντες ἐπὶ τἀλη- 
ϑὲς, δεῦρο ϑήσυμεν, ὡς ἐκείνην τήνδε οὖσαν καὶ 

τοὺς πολέτας οὗς διενοοῦ, φήσομεν ἐκείνους τοὺς d- 
ληϑινοὺς εἶναι προγόνους ἡμῶν οὖς ἔλεγεν ἱερεὺς. 
πάντως ἁρμύσουσι, καὶ ovx ἀπωσόμεϑα λέγοντες 
αὐτοὺς εἶναι τοὺς ἐν τῷ τάτε ὄντας χρόνῳ. κοινῇ δὲ 
διαλαμβάνοντες πάντες πειρασόμεϑα τὸ πρόπον εἰς 

δυναμιν οἷς ἐπέταξας ἀποδοῦναι. σκοπεῖν οὖν δεῖ, 

ὦ “Σώχρατες, εἰ κατὰ γοῦν 6 λόγος ἡμῖν οὕτος, 1j τι- 
va ἔτ᾽ ἄλλον ἀντὶ αὐτοῦ ζητητέον. ΣΩ.. Καὶ τένα, 
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ὦ Κριτία, μᾶλλον ἀντὶ τούτου μεταλάβοιμεν ἄν; ὃς 
'τῇ τὸ παρούσῃ τῆς ϑεοῦ ϑυσίᾳ διὰ τὴν οἰκειότητα 
ἂν πρέποι μάλιστα" τό, v6 μὴ πλασθέντα μῦϑον 
ἀλλ ἀληϑινὸν λόγον εἶναι, πάμμεγά πον. πῶς γὰρ 
καὶ πόϑεν ἄλλους εὑρήσομεν, ἀφέμενοι τούτων, οὐκ 
ἔστι». ἀλλ ἀγαϑῇ τύχῃ χφὴ λέγειν μὲν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ, 
ἀντὶ τῶν χϑὲς λόγων, yvy ἡσυχίαν ἄγοντα ἀκούειν. 
ΚΡ, Σκόπει δὴ τὴν τῶν ξενίων σοὶ διάϑεσιν, ὦ Σώ. 
κρατες, ἢ διέϑεμεν. ἔδοξε γὰρ ἡμῖν Τίμαιον uiv, 
ἅτε ἀστρονομικώτατον ἡμῶν, καὶ περὶ φύσεως τοῦ 
παντὸς εἰδέναι μάλιατα ἔργον πεποιημένον, πρῶτον 
λέγειν, ἀυχόμενον ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμρυ γενέσεως, τε- 
λευτῶντα δὲ εἰς ἀνϑρώπων φύσιν" ἐμὲ 0j μετὰ τοῦ- 
τον, ὡς παρὰ μὲν τούτου δεδεγμένον ἀνθρώπους τῷ 
λόγῳ γεγονότας, παρὰ σοῦ δὲ πεπαιδευμένους δια- 
φερόντως αὐτῶν τινας" κατὰ δὲ τὸν Σόλωνος λόγον 
τε καὶ νόμον, εἰσαγαγόντα αὐτοὺς ὡς εἰς δικαστὰς T- 

μῶς, ποιῆσαι πολίτας τῆς πόλεως τῆσδε, ὡς ὄντας 
τοὺς τότε ᾿4ϑηναίους, oUg ἐμήνυσεν ἀφανεῖς ὄντας ἡ. 
τῶν ἱερῶν γραμμάτων φήμη" τὰ λοιπὰ δὲ, ὧς περὶ 
πολετῶν καὶ ᾿Αϑηναίων ὄντων 059 ποιεῖσθαι τοὺς 
λόγους. 24A. Τελέως τὸ καὶ λαμπρῶς ἔοικα ἄνταπο- ἡ 

λήψεσθαι τὴν τῶν λόγων ἑστίασιν. σὸν οὖν ἔργον 
λέγειν ἂν εἴη, ὦ Τίμαιε , τὸ μετὰ τοῦτο, ὃς ἔοικε, 
καλέσαντα κατὰ νόμον ϑεούς. ΤΙ. ᾿4λλ, ὦ Σώκρα- 
τες, τοῦτό γε δὴ πάντες ὅσοι καὶ κατὰ βραχὺ σωφρο- 
σύνης μετέχουσιν, ἐπὶ πάση δρμῇ καὶ σμεκροῦ καὶ 
μεγάλον πράγματος ϑεὸν del που καλοῦσιν" ἡμᾶς 
δὲ τοὺς περὶ παντὸς λόγους ποιεῖσθϑαί πη μέλλοντας, 
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εἰ γέγονεν, ἢ καὶ dysvéc ἐστιν, εἰ μὴ παντάπασι πα- 
ραλλάττομεν, ἀνάγκη ϑεοὺς τε καὶ ϑεὰς ἐπικαλουμέ- 
γους, εὔχεσθαι πάντας κατὰ νοῦν ἐκεένοις μὲν μά- 
λιστα, ἑπομένως δὲ ἡμῖν εἰπεῖν. καὶ τὰ μὲν περὶ 
ϑεῶν ταύτῃ παρακεκλήσϑω. τὸ δ᾽ ἡμέτερον πρρα- 
κλητέον, ἢ ódoT ἂν ὑμεῖς μὲν μάϑητε, ἐγὼ δὲ, ἢ δια- 
“οοὗῦμαι, μάλιατ ἂν περὶ τῶν προκειμένων ἐνδειξαέ- 
ey». Ἔστιν οὖν δὴ xav. ἐμὴν δόξαν πρῶτον διαιρε- 
τέον τὠδε" τί τὸ ὃν μὲν ἀεὶ, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον" 
καὶ 1l τὸ γιγνόμενον μὲν, ὃν δὲ οὐδέποτε. τὸ μὲν δὴ, 
γοήσει μετὰ λόγου περιληπτὸν,. de) κατὰ ταὐτὰ ὄν' 
“πὸ δ᾽ αὖ δόξῃ us? αἰσθήσεως ἀλόγου, δοξαστὸν, γι- 
γνόμενον καὶ ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν. 
πᾶν δὲ αὖ τὸ γιγνόμενον, bx αἰτίου τινὸς ἐξ ἀνά- 
yxnc γίγνεσθαι. παντὶ γὰρ ἀδύνατον χωρὶς αἰτίον. 
γένεσιν σχεῖν. ὅπου μὲν οὖν ἂν ó δημιουργὸς πρὸς 
τὸ κατὰ ταὐτὰ ἔχον βλέπων ἀεὶ, τοιούτῳ τινὶ προσ- 
χρώμενος παραδείγματι, τὴν ἰδέαν καὶ δύναμεν ἀπερ- 
γάζηται, καλὸν ἐξ ἀνάγκης οὕτως ἀποτελεῖσθαι πᾶν" 
οὗ δ᾽ ἂν εἷς τὸ γεγονὸς, γενητῷ παραδείγματι προς- 
χρώμενος, οὗ καλόν. ὃ δὴ πᾶς οὐρανὸς, ἢ κόσμος, 
ἢ καὶ ἄλλο δ, τι ποτὲ ὀνομαζόμενος μάλιστ᾽ ἂν δὲ- 
χοιτο, τοῦϑ'᾽ ἡμῖν ὠνομάσϑω. σκεπτέον οὖν δὴ περὶ 
αὐτοῦ πρῶτον, ὅπερ ὑπόκειται περὶ παντὸς ἐν ἀρχῇ 
δεῖν σκοπεῖν, πότερον ἣν ἀεὶ, γενέσεως ἀρχὴν ἔχων 
οὐδεμίαν, ἢ γέγονεν, ἀπ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος. γέ- 
yovtv* óguróc ydo ἁπτός τό ἐστι, καὶ σῶμα ἔχων 
πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα, αἰσθητά" τὸ δὲ αἰσϑητὰ, 
δόξῃ περιληπτὰ μετὰ αἰσϑήσεως, γιγνόμενα καὶ ys- 



e-p.89.a b. e. TIMAEVS. 17 

γητὰ ἐφάνη. τῷ δ᾽ αὖ γενομένῳ φαμὲν in aiziov 
τινὸς ἀνάγκην εἶναι γενέσϑαι. τὸν μὲν οὖν ποιητὴν 
καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν τὸ ἔργον, καὶ 
εὑρόντα, sid πάντας ἀδύνατον λέγειν. τόδε δ᾽ αὖ 

πάλιν ἐπισκεπτέον περὶ αὐτοῦ, πρὸς πότερον τῶν 
παραδειγμάτων ó τεχταινόμονος αὐτὸν ἀπειργάζετο, 
πότερον πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον, ἢ 
πρὸς τὸ γεγονός. εἰ μὲν δὴ καλός ἐστιν ὅδε ὃ κό- 
σμος, ὃ,τε δημιουργὸς ἀγαϑὸς, ὀῆλον ὡς πρὸς τὰ ἀξ. 
Q4or ἔβλεπεν" si δὲ (ὃ μηδ᾽ εἰπεῖν τενι Sink) πρὸς 
τὸ γεγονός. παντὸ δὲ σαφὲς ὅτι πρὸς τὸ ἀΐδιον. ó 

μὲν γὰρ, κάλλιστος τῶν γεγονότων, ó δ᾽ ἄριστος τῶν 
αἰτίων. οὕτω δὴ γεγενημένος ; πρὸς τὸ λόγῳ καὶ 
φρονήσει περιληπετὸν, καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον, δεδη- 
μεούργηται. τούτων δὲ ὑπαρχόντων αὖ, καὶ πᾶσα 
ἀνάγκη, τόνδε τὸν κόσμον εἰκόνα τινὸς εἶναι. μέγι- 
στον δὴ παντὸς ἄρξασϑαι κατὰ φύσιν ἀρχήν. ὧδε 
οὖν περί τε εἰκόνος καὶ τοῦ παραδείγματος αὖ διο- 
ριστέον, ὡς ἄρα τοὺς λόγους ὧνπὲρ εἰσιν ἐξηγηταὶ, 

τούτων αὐτῶν καὶ ξυγγενεῖς ὄντας. τοῦ μὲν oU μο- 

»iuov καὶ βεβαίον, καὶ μετὰ νοῦ καταφανοῦς, μονἐ- 
μους xui ἀμεταπτώτους, xU ὅσον τε ἀνελέγκτοις 
προσήκει λόγοις εἶναι" xai ἀκινήτοις, τούτου δεῖ 

μηδὲν ἐλλείπειν ' τοὺς δὲ ταῦ πρὸς μὲν ἐκεῖνο ἀπει- 
κασϑέντος, ὄντος δὲ εἰκόνος, εἰκότας, ἀνάλογόν 18 
ἐκείνων ὄντας. 0, τι ydQ πρὸς γένεσιν οὐσία, τοῦτο 
πρὸς πίστιν ἀλήϑειω. ἐὰν οὖν, ὦ “Σώκρατες, πολλὰ 

πολλῶν εἰπόντων περὸ ϑεῶν καὶ τῆς τοῦ παντὸς ys- 
γεοδως, μὴ δυνατοὶ γιγνώμεθα πάντη πάντως ἂν 

PLAT. T. VII. 8 

δὰ" : 
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τοὺς αὐτοὺς αὑτοῖς ὁμολογουμένους καὶ ἀπηκριβω- 
μένους λόγους ἀποδοῦναι, μὴ ϑαυμάσῃς. ἀλλ᾽ ἐὰν 
ἄρα μηδενὸς ἧττον παρεχώμεϑα εἰκότας Ἢ ἀγαπᾷν 
χρή" μεμνημένον ὡς ὃ λέγων, ὗ ὑμεῖς τε οἷ κριταὶ, φὺ- 
σιν ἀνθρωπίνην ἔχομεν" dots περὶ τούτων τὸν εἰκό- 
τα μῦϑον ἀποδεχομέγους, πρέπει μηδὲν ἔτι πέρα ζη- 
τεῖν. 242. Ἄριστα, ὦ Τίμαιε" παντάπασί τὸ ὡς κε- 
λὲεύεις ἀποδεκτέον. τὸ μὲν οὖν προοίμιον ϑαυμα- 
σίως ἀπεδεξάμεϑά σου, τὸν δὲ δὴ νόμον s ἡμῖν ἐφεξῆς 
πέραινε. TI. déyopusy δὴ δὲ ἣν αἰτίαν )ένεσιν καὶ 
τὸ πᾶν τόδε ὃ ξυνιστὰς ξυνέστησεν. ἀγαϑὸς ἦν, d- 
γαϑῷ δὲ οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς οὐδέποτε ἐγγίγνεται 
φϑόνος. τούτου δ᾽ ἐχτὸς Qv, πάντα ὅδτιμάλιστα 
ἐβουλήϑη γενέσϑαι παραπλήσια αὑτῷ. ταύτην δὲ 
γενόσεως κόσμου μάλιστ᾽ ἄν τις ἀρχὴν κυριωτάτην 
παρ᾽ ἀνδρῶν φρονίμων ἀποδεχόμενος, ὀρϑότατα a- 
ποδέχοιτ' ἄν. βουληϑεὶς γὰρ ὃ ϑεὸς ἀγαθὰ μὲν 
πάντα, φλαῦρον δὲ μηδὲν εἶναι κατὰ δύναμιν, οὕτω 
δὴ πᾶν ὅσον ἦν ὁρατὸν, παραλαβὼν, οὐχ ἡσυχίαν 
ἄγον, ἀλλὰ κινούμενον. THEMEN καὶ ἀτάκτως, εἰς 
τάξιν αὐτὸ 7 ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀταξίας, ἡγησάμενος ἐχεῖνο 

τούτου πάντως ἄμεινον. ϑέμις δὲ οὔτ᾽ ἣν οὔτ᾽ ἔστι τῷ 
ἀρίστῳ δρᾷν ἄλλο πλὴν τὸ κάλλιστον. λογισάμε ἔνος οὖν 
εὕρισκεν ἐκ τῶν κατὰ φύσιν ὁρατῶν οὐδὲν ἀνόητον, 
τοῦ νοῦν ἢ; ἔχοντος ὅλον ὅλου κάλλιον ἔσεσθαί ποτὶ 

ἔργον. νοῦν δ᾽ αὖ χωρὶς ψυχῆς ἀδύνατον ' παραγε- 
viodel τῳ. διὰ δὴ τὸν λογισμὸν τόνδε, νοῦν μὲν ἐν 
ψυχῇ, ψυχὴν δὲ ἐν σώματι συνιστὰς, τὸ πᾶν ξυνετε- 
κταίνετο, ὅπως δτικάλλιστον eig κατὰ φύσιν ἄρις δ: 

β 
| | 
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τε ἔργον ἀπειργασμένος. οὕτως ovy δὴ κατὰ λόγον 
τὸν εἰκότα δεῖ λέγειν, τόνδε τὸν κόσμον, ζῶον ἔμψυ- 
χον ἔννουν τὸ τῇ ἀληϑείᾳ διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ γενέ- 
σϑαι πρόνοιαν. Τούτου δ᾽ ὑπάρχοντος αὖ τὰ τοὺ- 

toic ἐφεξῆς ἡμῖν λεκτέον, ivi τῶν ζώων αὐτὸν εἷς 
ὁμοιότητα ὃ ξυνιστὰς ξυνέστησε. τῶν μὲν οὖν ἐν μέ- 
ρους εἶδει πεφυκότων μηδενὶ καταξιώσωμεν. ἀτελεῖ 

γὰρ ἐοικὸς οὐδέν ποῖ ἂν γένοιτο καλόν. οὗ δ᾽ ἔςι τὰλ- 
λα ζῶα καϑ' ἕν καὶ χατὰ γένη μόρια, πάντων» ὅμοιό- 
τατον αὐτῷ εἶναι τιϑῶμεν. τὰ yde δὴ νοητὰ ζῶα 
πάντα ἐκεῖνο ἐν ἑαυτῷ περιλαβὸν ἔγχει, καϑόπερ 00: 
ὁ κόσμος ἡμᾶς, ὅσα 1s ἄλλα ϑρέμματα συνέστηκεν 
δρατά. τῷ γὰρ τῶν νοουμένων καλλίστῳ καὶ κατὰ 
πάντα τελέῳ μάλιστ᾽ αὐτὸν ϑεὸς ὁμοιῶσαι βουλη- 
ϑεὶς, ζῶον ἕν ὁρατὸν, πάνϑ᾽ ὅσα κατὰ φύσιν αὐτοῦ 

συγγενῆ δῶα ἐντὸς ἔχον ἑαυτοῦ, ξυνέστησε, πότερον 
οὖν ὀρϑῶς ἕνα οὐρανὸν προσειρήκαμεν, ἢ πολλοὺς 
καὶ ἀπείρους λέγειν ἢ av ὀρϑότερον; ; ἕνα" εἴπερ κατὰ 

τὸ. παράδειγμα δεδημιουργημένος ἔ ἔσται. τὸ γὰρ m6- 
ριέχον πάντα ὁπόσα γοητὰ ζῶα, usó" ἑτέρου. δεύτε- 
ρον οὐκ ἂν ποῖ εἴη. πάλιν γὰρ ἂν v ἕτερον εἶναι τὸ 
negl ὁ ἐκείνω δέοι ζῶον, ov μέρος ἂν dj ἐκείνω" καὶ 
οὔκ ὧν ἔτι ἐκείνοιν, ἀλλ ἐκείνῳ τῷ περιέχοντι, τόδ᾽ 

ἂν ἀφωμοιωμένον λέγοιτο ὀρϑότερον. ἵνα οὖν τόδε 
κατὰ vi μόνωσιν ὅμοιον 7j τῷ παντελεῖ ζῴῳ, διὰ 
ταῦτα οὔτε δὺο, οὔτ᾽ ἀπείρους ἐποίησεν ὃ ποιῶν, 
κόσμους, ἀλλ εἷς ὅδε μονογενὴς οὐρανὸς γεγονὼς, 
«ἔστε τε καὶ ἔσεται. σωματοειδὲς δὴ καὶ ὁρατὸν à- 

ππτὸν 1e Di τὸ γενόμενον εἶναι. χωρισϑὲν δὲ τὸ πυρὸς 
B a 
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οὐδὲν ἄν ποτε ὁρατὸν 7ένοιτο" οὐδὲ ἃ ἁπτὸν ̓  ἄνευ 
τινὸς στερεοῦ" στερεὸν δὲ, οὐκ ἄνευ γῆς. ὅϑεν ἐκ 
πυρὸς καὶ γῆς τὸ τοῦ παντὸς ἀρχόμενος συνιστάναι 
σῶμα ὃ ϑεὸς ἐποΐει. δύο δὲ μόνω ξυνίστασϑαι τρί- 
tov χωρὶς, οὐ δυνατόν" δεσμὸν γὰρ ἐν μέσῳ δεῖ τι- 
να ἀμφοῖν ξυναγωγὸν γίνεσθαι. δεσμῶν δ᾽ ὃ κάλ- 
λιστος, ὃς ἂν αὑτὸν καὶ τὰ ξυνδούμενα, δτιμάλιστα 
ἕν ποιῇ. τοῦτο δὲ πέφυκεν ἀναλογία κάλλιστα ἀπο- 
τολεῖν. ὁπόταν γὰρ ἀριϑμῶν τριῶν, εἴτε ὄγκων, εἴτε 
δυνάμεων, ὡντινωνοῦν 3j τὸ μέσον, 0,11 περ τὸ πρῶ- 
ΤῸ» πρὸς αὐτὸ, τοῦτο αὐτὸ πρὸς τὸ ἔσχατον " καὶ 
πάλιν αὖϑις, 0, τι τὸ ἢ ἔσχατον πρὸς τὸ μέσον, τοῦτο 

τὸ μέσον πρὺς τὸ πρῶτον" τότε τὸ μέσον μὲν, πρῶ- 
τὸν καὶ ἔσχατον γιγνόμενον, τὸ δὲ ἔ ἔσχατον καὶ τὸ 
πρῶτο», αὖ μέσα ἀμφότερα" πάνθ᾽ οὕτως ἐξ ἀνά- 
γκῆς ταῦτα εἶναι ξυμβήσεται. τὸ αὐτὰ δὲ γενόμενα 
ἀλλήλοις, ἕν πάντα ἔσται. εἰ μὲν οὖν ἐπίπεδον μὲν, 

βάϑος δὲ μηδὲν ἔχον ἔδει γίγνεσθαι τὸ τοῦ παντὸς 
σὧμα, μία μεσότης ἂν ἐξήρκει τά τε μεϑ' αὑτῆς ξυν- 
δεῖν καὶ ἑαυτήν. γῦν δὲ! στερεὸν γὰρ αὐτὸ προσῆ- 
κεν εἶναι, τὰ δὲ στερεὰ μία μὲν οὐδέποτε, δύο δὲ ἀεὶ 
μεσότητες συναρμόττουσινῚ) οὕτω δὴ πυρός τὸ καὶ 
γῆς, ὕδωρ ἀέρα τε  ϑεὸς ἐν μέσῳ ϑεὶς, καὶ πρὸς 

ἄλληλα καϑ' ὅσον ἣν δυνατὸν ἀνὰ τὸν αὐτὸν dnto- 
γασάμενος, “δ᾽, τι πῦρ πρὸς ἀέρα, τοῦτο ἀέρα πρὸς 
ὕδωρ' καὶ o, τι ἀὴρ πρὸς ὕδωρ, τοῦτο δ᾽ ὕδωρ πρὸς 
γῆν" ξυνέδησε καὶ  ξυνεστήσατο οὐρανὸν ὁρατὸν καὶ 
ἅπτόν. καὶ διὸ ταῦτα ἔχ τε δὴ τούτων TOLOUTO καὶ 
τὸν ἀριϑμὸν τεττάρων 10, τοῦ κόσμου σῶμα ἐγεννή- 
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$94 δὲ ἀναλογίας ὁμολογῇσαν. φιλίαν τὸ ἔσχεν ἐκ 
τούτων, ὥστ᾽ sic ταὐτὸν αὐτῷ ξυνελϑὸν, ἄλυτον ὑπὸ 
τῶν ἄλλων, πλὴν ὑπὸ τοῦ ξυνδήσαντος, γενέσϑαι 
τῶν δὲ δὴ τεττάρων ὃν ὅλον ἕκαστον εἴληφεν ἡ τοῦ 
κόσμου σύστασις. ἐκ γὰρ πυρὸς παντὸς, ὕδατός τὲ 
καὶ ἀέρος καὶ γῆς, ξυνέστησεν αὐτὸν 6 ξυνιστὰς, μέ- 
ρος οὐδὲν οὐδενὸς οὐδὲ, δύναμιν ἔξωϑεν ὑπολείπων᾽ 
τάδε διανοηϑεὶς, πρῶτον μὲν iva ὅλον δτιμάλιστα 
ζῶον τέλεον ἐκ τελέων τῶν μερῶν εἴη" πρὸς δὲ τοὐύ- 
τοις, ἕν, ἅτε οὐχ ὑπολελειμμένων ἐξ ὧν ἄλλο τοιοῦτ᾽ ᾿ 

ἂν γένοιτο. NL δὲ, ἵνα ἀγήρων καὶ ἄνοσον L * κα’ 
τανοῶν ὡς ἃ ξυνιστᾷ τὰ σώματα, ϑερμὰ καὶ ψυχρὰ 
καὶ πάνϑ᾽ ὅσα δυνώμεις ἰσχυρὸς Eyes, περιϊστάμενα 
ἔξωθεν καὶ προσπίπτοντα ἀκαίρως, λύει, καὶ νόσους 
γῆράς τε ἐπάγοντα, φϑίνειν ποιεῖ. uo δὴ τὴν αἰτίαν 
καὶ τὸν λογισμὸν τόνδε, ἕν ὅλον ἐξ ἁπάντων τέλεον 
καὶ ἀγήρων καὶ ἄνοσον αὑτὸν ἐτεκτήνατο. Καὶ σχῆ» 
μα δὲ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ πρέπον καὶ ξυγγενές. τῷ γὰρ 
τὰ πάντ᾽ ἐν αὑτῷ ζῶα περιέχειν μέλλοντι ζώῳ, πρέ- 
πον ἂν εἴη σχῆμα τὸ περιειληφὸς ἐν αὑτῷ πάντα ὅ- 
πόσα σχήματα. διὸ καὶ σφαιροειδὲς, ἐκ μέσου πάν- 
τη πρὸς τὰς τελευτὰς ἴσον ἀπέχον καὶ κυκλοτερὲς 
αὐτὸ ἐτορνεύσατο, πάντων τελεώτατον ὁμοιότατόν 
ve αὐτὸ ἑαυτῷ σχημάτων" νομέσας μυρίῳ κάλλιον 
ὅμοιον ἀνομοίου. λεῖον δὲ δὴ κύκλῳ πᾶν ἔξωϑεν 
αὐτὸ ἀπηκριβοῦτο, πολλῶν χάριν. ὀμμάτων τὸ γὰρ 
ἐπεδεῖτο οὐδέν" (ὁρατὸν γὰρ οὐδὲν ὑπελείπετο ἔξω- 
ϑεν) οὐδ᾽ ἀκοῆς" οὐδὲ γὰρ. .&xovató». πνεῦμά τε 
οὖκ ἦν περεεστὼς δεόμενον ἀναπνοῆς. οὐδ᾽ αὖ τινος 
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ἐπιδεὲς ἦν ὀργάνου σχεῖν, ᾧ τὴν uiv sig ξαυτὸ τροφὴν» 
- δέξοιτο, τὴν δὲ πρότερον ἐξικμασμένην ἀποπέμψοι 
πάλιν. mj τε γὰρ t οὐδὲν οὐδὲ προσῇει αὐτῷ πο- 
ϑὲν οὐδέν" οὐ γὰρ ἦν. αὐτὸ γὰρ ἑαυτῷ τροφὴν, 
'τὴν ἑαυτοῦ φϑίσιν παρέχον, καὶ πάντα ἐν αὑτῷ καὶ 
bo αὑτοῦ πάσχον καὶ δρῶν, ἐκ τέχνης γέγονεν. ἡγή- 
σατο γὰρ αὐτὸ ó συνϑεὶς, αὕταρκες ὃν, ἄμεινον ἔσε- 
σϑαι μᾶλλον ἢ ῆ προσδεὲς ἄλλων. χειρῶν 95, αἷς οὔτε 
λαβεῖν, οὔτε ἂν τινα ἀμύνασϑαι χρεία τὸς ἣν, μάτην 
ovx ᾧετο δεῖν αὐτῷ προσάπτειν" οὐδὲ ποδῶν, οὐδὲ 
ὅλως τῆς negl τὴν βάσιν ὑπηρεσίας. Κίνησιν γὰρ 
ἀπένειμεν αὐτῷ τὴν τοῦ σώματος οἰκείαν, ἐῶν ὅπτα 
τὴν περὶ γοῦν καὶ φρόνησιν μάλιστα οὖσαν. διὸ δὴ 
κατὰ ταὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἐν αὑτῷ περιαγαγὼν αὐτὸ, 
ἐποίησε κύκλῳ κινεῖσϑαν στρεφόμενον. τὰς δὲ Ἐξ 
ἁπάσας κινήσεις ἀφεῖλεν, καὶ ἀπλανὲς “ἀπειργάσατο 
ἐκείνω». ἐπὶ δὲ τὴν περίοδον ταύτην Gv οὐδὲν πο- 
δῶν δέον, ἀσκελὲς καὶ ἀπουν αὑτὸ ἐγέννησεν, οὗτος 

δὴ πᾶς ὄντως ἀεὶ λογισμὸς ϑεοῦ, περὶ τὸν ποτὲ ἐσό- 

μενον ϑεὸν λογισϑεὶς, λεῖον καὶ ὁμαλὸν, πανταχῆ τὸ 
ἐκ μέσου ἴσον, κσὶ ὅλον καὶ τέλεον ἐκ τελέων σωμά- 
των σῶμα ἐποίησε. ψυχὴν δὲ εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ 
ϑεὶς, δεὰ παντύς τε ἔτεινε, καὶ ἔτε ἔξω τὸ σῶμα αὐτῇ 
σεριεκάλυψε, καὶ κύκλῳ δὴ κύκλον στῤεφόμενον, οὖ- 
ρανὸν ἕνα μόνον ἔρημον κατέστησε, δι’ ἀρετὴν αὐτὸν 
αὑτῷ "δυνάμενον ξυγγίγνεσθαι, καὶ οὐδενὸς ἑτέρου 
προσδεόμενον», γνώριμον δὲ καὶ φίλον ἱκανῶς αὐτὸν 
αὑτῷ. διὰ πάντα δὴ ταῦτα εὐδαίμονα ϑεὸν αὐτὸν 
ἐγεννήσατο. τὴν δὲ δὴ ψυχὴν οὐχ ὡς νῦν ὑστέρω» 

τὰ» 
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ἐπιχειροῦμεν λέγειν, οὕτως ἐμηχανήσατο καὶ ὃ ϑεὸς 
νεωτέραν. oU γὰρ ἂν ἄρχεσθαι πρεσβύτερον ὑπὸ 
νεωτέρου συνέρξας, εἴασεν. ἀλλά πως ἡμεῖς πολὺ με» 
τέχοντες τοῦ προστυχόντος τὸ καὶ εἰκῆ, TOUT πη 
καὶ λέγομεν. ὃ δὲ καὶ γενέσει καὶ ἀρετῇ προτέραν 
καὶ πρεσβυτέραν ψυχὴν σώματος, ὡς δεσπότιν καὶ. 
ἄρξουσαν ἀρξομένου συνεστήσατο, ἐκ τῶνδέ τὸ καὶ 
τοιῷδε τρόπῳ" τῆς ἀμερίστου καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ 

ἐχούσης οὐσίας, καὶ τῆς αὖ περὶ τὰ σώματα yiyo- 

μένης “μεριστῆς, τρέτον ἐξ ἀμφοῖν ὁ ἐν μέσῳ συνεκερά- 
σατο οὐσίας εἶδος, τῆς τε ταὐτοῦ φύσεως αὖ πέρι 
καὶ τῆς τοῦ ἑτέρου, καὶ κατὰ ταὐτὰ ξυνέστησεν ἐν 
μέσῳ τοῦ τε ἀμεροῦς αὐτῶν, καὶ τοῦ κατὰ τὰ σώ- 
ματα μεριστοῦ. καὶ τρία λαβὼν αὖ τὰ ὄντα, συνε- 
κεράσατο εἷς ula» πάντα ἰδέαν, τὴν ϑατέρον φύσιν 
δύσμιχτον οὖσαν εἰς ταὐτὸ ξυναρμόττων βίᾳ. μιγνὺς 
δὲ μετὰ τῆς οὐσίας, καὶ ἐκ τριῶν ποιησάμενος ἕν, 

πάλιν ὅλον τοῦτο μοίρας ὃ ὅσας προσῆκχϑ διένειμεν" 
ἑκάστην δὲ ἔκ Te ταὐτοῦ καὶ ϑατέρου καὶ τῆς οὐσίας 
μεμιγμένην. ἤρχετο δὲ διαιρεῖν ὧδε" μέαν ἀφεῖλε 
τοπρῶτον ἀπὸ παντὸς μοῖραν" μετὰ δὲ ταύτην dgj- 
ee διπλασίαν ταύτης. τὴν δ᾽ αὖ τρίτην, ἡμιολίαν 
μὲν τῆς δευτέρας, τριπλασέαν δὲ τῆς πρώτης. τετάρ- 
τη» δὲ, τῆς δευτέρας διπλῆν' πέμπτην δὲ, τριπλῆν 
τῆς τρίτης" τὴν δ᾽ ἕκτην, τῆς πρώτης ὀκταπλασίαν" ᾿ 
ἑβδόμην δὲ, ἑπτακαιεικοσαπλασίαν τῆς πρώτης. με- 
τὴ δὲ ταῦτα, ξυνεπλήρωσε 1d. τὸ διπλάσια καὶ τρι» 
πλάσια διαστήματα, μοίΐρας ἔτι ἐκεῖϑεν ἀποτέμνων, 
καὶ τιϑεὶς εἰς τὸ μεταξὺ τούτων, ὥστε ἐν ἑκάστῳ 

— 
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διαστήματι δύο εἶναι ̓μεσότητας * τὴν μὲν, ταὐτῷ 
μέρει τῶν ἄκρων αὑτῶν ὑπερέχουσαν » καὶ ὑπερεχο- 
μένην, τὴν δ᾽ ἴσῳ μὲν κατ ἀριϑμὸν ὑπερέχουσαν, 
ἴσῳ 0i 9 ὑπερεχομένην. ἡ ἡμιολίων δὲ διαστάσεων καὶ 
ἐπιτρίτων καὶ ἐπογδόων γενομένων, ἐκ τούτων τῶν 
δεσμῶν ἐν ταῖς πρόσϑεν διαστάσεσε, τῷ τοῦ ἐπο- 
γδόου διαστήματι τὰ ἐπίτριτα πάντα ξυνεπληροῦτο, 
λείπων αὐτῶν ἑκάστου μόριον. τῆς τοῦ μορίου ταὖ- 
της διαστάσεως λειφϑείσης, ἀριϑμοῦ πρὸς ᾿ἀριϑμὸν 
ἐχούσης τοὺς ὅρους, ἕξ xoi πεντήκοντα καὶ διαχο- 
σίων πρὸς τρία καὶ πετταράκοντα καὶ διακόσια. xod 
δὴ τὸ μιχϑὲν ἐξ οὗ ταῦτα ,ατέτεμνεν, οὕτως ἤδη 
πᾶν ἀπηναλώχει. ταύτην οὖν τὴν ξύστασιν πᾶσαν, 

διπλῆν κατὰ μῆκος σχίσας, μέσην πρὸς μέσην ἑκατό- 
go» ἀλλήλαις, οἷον y προσβαλὼν, κατέκαμψεν εἷς 
κύκλον, ξυνάψας αὑταϊς v5 καὶ ἀλλήλαις ἐν τῷ κα- 
ταντικρὺ͵ τῆς προσβολῆς" καὶ τῇ κατὰ ταὐτὰ καὶ ἐν 
τῷ αὐτῷ περικγομενῇ κινήσει πέριξ αὑτὰς ἔλαβε" 
καὶ τὸν μὲν ἔξω, τὸν δ᾽ ἐντὸς ἐποιεῖτο τῶν κύκλων. 
τὴν μὲν οὖν ἔξω φορὰν ; ἐπεφήμεσεν εἶναι τῆς ταὺὖ- 
τοῦ φύσεως, τὴν δ᾽ ἐντὸς, τῆς ϑατέρου. τὴν μὲν δὴ 
ταὐτοῦ, κατὰ πλευρὰν ἐπὶ δεξιὰ περιήγαγε" τὴν δὲ 
ϑατέρου, κατὰ διάμετρον, ἐπὶ ἀριστερά. κράτος δ᾽ 

ἔδωκε τῇ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου περιφορᾷ. μίαν γὰρ 
αὐτὴν ἄσχισταν εἴασεν, τὴν δ᾽ ἐντὸς, σχίσας ἑξαχῆ, 

᾿ ἑπτὰ κύκλους ἀνίσους κατὰ τὴν τοῦ διπλασίου 
καὶ τριπλασίου διάστασιν ἑκάστην , οὐσῶν ἑκατέ- 
go» τριῶν , κατὰ τἀναντία μὲν ἀλλήλοις προσέταξεν 
ἰέναι τοὺς κύκλους, τάχει δὲ τρεῖς μὲν ὁμοίως, τοὺς 

- 
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δὲ τέτταρας ἀλλήλοις καὶ τοῖς τρισὶν ἀνομοίως, ἐν 
λόγῳ δὲ φερομένους. "Ensi δὲ κατὰ νοῦν τῷ ξυνιστάν- 
τι πᾶσα ἢ τῆς ψυχῆς ξύστασις ἐγεγένητο, μετὰ τοῦτο 
πᾶν τὸ σωματοειδὲς ἐντὸς αὐτῆς ἐτεχταίγετο, καὶ μέ- 
σὸν μέσῃ ξυνάγων προσήρμοττεν. sj δ᾽ ἐκ μέσου πρὸς 
τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντη διαπλακοῖσα, κύκλῳ ts 
αὐτὸν ἔξωϑεν περικαλύψασα, αὐτὴ τε ἐν αὑτῇ στρο- 
φομένη, ϑείαν ἀρχὴν ἤρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφρο- 
γος βίον πρὸς τὸν ξύμπαντα χρόνον. καὶ τὸ μὲν δὴ 
σῶμα δρατὸν οὐρανοῦ γέγονεν, αὑτὴ δὲ, ἀόρατος μὲν, 
λογισμοῦ δὲ μετέχουσα καὶ ἁρμονίας ψυχὴ τῶν νοη- 
τῶν, ἀεΐ τε ὄντων, ὑπὸ τοῦ ἀρίστον ἀρίστῃ γενομέ- 
» τῶν γεννηϑέντων. ἅτε οὖν ἐκ ταὐτοῦ καὶ τῆς ϑα- 
τέρου φύσεως, ἔκ τε οὐσίας τριῶν τούτων συγκρα- 
ϑεῖσα μοιρῶν , καὶ ἀνάλογον μερισϑεῖσα καὶ" ξυνδε- 
θεῖσα, αὐτὴ τε ἀνακυκλουμένη πρὸς αὑτὴν, ὅταν 0U- 
σέαν σχεδαστὴν ἔχοντός τινος ἐφάπτηται, καὶ ὅταν 
ἀμέριστον, λέγει κινουμένη διὰ πάσης ἑαυτῆς, ὅτῳ 
* ἂν τι ταὐτὸν p, καὶ ὅτου ἂν ἕτερον, πρὸς 0, τι 16. 
μάλιστα καὶ ὅπη καὶ ὅπως καὶ ὅπότε συμβαίνει κα- 
τὰ τὰ γιγνόμενά τὸ πρὸς ἕκαστον ἕκαστα εἶναι καὶ 
πάσχειν, καὶ πρὸς τὰ κατὰ ταὐτὰ ἔχοντα ἀεὶ, λόγος 
δὲ ô κατὰ ταὐτὸν ἀληϑὴς γιγνόμενος, περί τε ϑάτε- 
ρον ὦν, καὶ περὶ τὸ ταὐτὸν ἐν τῷ κινουμένῳ bg αὖ- 
τοῦ φερόμενος ἄνευ φϑόγγου καὶ ἠχῆς, ὅταν μὲν 
περὶ τὸ αἴσϑητον γίγνηται, καὶ ὃ τοῦ ϑατέρου κὺ- 
κλος ὀρϑὸς ἰὼν, εἰς πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν διαγγεῖ 
λη, δόξαι καὶ πίστεις γίγνονται βέβαιοι καὶ ἄλη- 
ϑεῖς" ὅταν δὲ αὖ περὶ τὸ λογιστικὸν ἢ, καὶ ὃ vade 
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τοῦ κύκλος εὔτροχος ἂν αὐτὰ μηνύσῃ , γοῦς ἐπιστὴ 
μὴ τὸ ἐξ ἀνάγκης ἀποτελεῖται. τούτω δὲ ἐν ᾧ τῶν 
ὄντὼν éyylyysaDov, ἄν ποτε τὶς αὑτὸ 0ÀÀo πλὴν ψυ- 
χὴν εἴπη, πᾶν μᾶλλον ἢ τἀληϑὲς ἐρεῖ, 'Ως δὲ κινηϑὲν 
Ts αὑτὸ καὶ ξῶν ἐνενόησε τῶν ἀϊδίων ϑεῶν γεγονὸς 
ἄγαλμα ὃ γεννήσας πατὴρ, ἠγάσϑη τε, καὶ εὔφρα»- 
ϑεὶς, ἔτι δὴ μᾶλλον ὅμοιον πρὸς τὸ παράδειγμα ἑ ἐπε- 
νόησεν ἀπεργάσασϑαι. καϑάπερ οὗ» αὐτὸ τυγχάνει 

ζῶον ἀΐδιον, καὶ τόδε τὸ πὰν οὕτως εἰς δύναμεν ἐπε- 

ζείφησε τοιοῦτον ἃ ἀποτελεῖν. ἢ μὲν οὖν ζώου φύσις 
ἐτύγχανεν οὐσα αἰώνιος. καὶ τοῦτο μὲν δὴ τῷ γεννη- 
τῷ παντελῶς προσάπτει Ly, οὐκ ἦν δυνατόν" εἰκόνα δ᾽ 

ἐπινοεῖ κινητὴν τινα αἰῶνος ποιῆσαι, καὶ διακοσμῶν 
ἅμα οὐρανὸν, ποιεῖ, μένοντος αἰῶνος ἐν ivi, xaT ἀ- 
ριϑμὸν ἰοῦσαν αἰώνιον εἰχόνα, τοῦτον ὃν δὴ χρόνον 
ὠνομάκαμεν. ἡμέρας γὰρ καὶ νύκτας καὶ μῆνας καὶ 
ἐνιαυτοὺς, οὖκ ὄντας πρὶν οὐρανὸν γενέσϑαι, καὶ 
τότε ἅμα ἐκείνῳ ξυνισταμένῳ τὴν γένεσιν αὑτῶν μ᾽: 
χανᾶται. ταῦτα δὲ πάντα μέρος χρόνου, καὶ τό, 7 
ἦν, τό, 1 ἔσται, χρόνου γεγονότος εἴδη , φέροντες 
λανϑάνομεν ἐπὶ τὴν ἀΐδιον οὐσίαν, οὐκ ὀρϑῶς. λέ- 

γομεν γὰρ δὴ ὦ ὡς ἦν, ἔστι τε καὶ ἔσται " τῇ δὲ τὸ E ἔστι 
μόνον, κατὰ τὸν ἀληϑῆ λόγον, προσήκει. τὸ δὲ ἢ "^, 
τό, T ἴσται, περὶ τὴν ἐν χρόνῳ γένεσιν ἰοῦσαν πρέ- 
zt, λέγεσθαι. κινήσεις γὰρ ἐστόν. τὸ δὲ ἀεὶ κατὰ 
ταὐτὰ ἔχον ἀκινήτως, οὔτε πρεσβύτερον, οὔτε νεώτε- 
Qo» προσήκει γίγνεσθαι ποτὲ, οὐδὲ γεγονέναι νῦν, 
οὐδ᾽ εἰσαῦϑις ἔσεσθαι" τοπαράπαν τε οὐδὲν ὅσα 
γένεσις τοῖς ἐν αἰσθήσει φερομένοις προσῆψεν " ἀλλὰ 
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χρόνου ταῦτα αἰῶνά Te μιμουμένου καὶ καὶ dps 
ϑμὸν κυχλουμένου, γέγονεν εἴδη. καὶ πρὸς τούτους 
£r, τὰ τοιάδε, τό, τε γεγονὸς, εἶναι γεγονὸς, καὶ τὸ 

γιγνόμενον, εἶναι γιγνόμενον." ἔτι δὲ τὸ γενησόμενον, 
εἶναι γενησόμενον, καὶ τὸ μὴ ὃν, μὴ ὃν εἶναι. ὧν 
οὐδὲν ἀκριβῶς λέγομεν. περὶ μὲν οὖν τούτων τάχ᾽ 
ἂν ovx εἴη καιρὸς πρέπων ἐν τῷ παρόντι διακριβο- 
λογεῖσϑαι. χρόνος δ᾽ οὖν μετ οὐρανοῦ γέγονεν, ἵγα 
ἅμα γεννηϑέντες, ἅμα καὶ λυϑῶσιν, ἄν ποτε λύσις 

τὸς αὐτῶν γένηται, καὶ κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς αἷν 
ὠνίου φύσεως" i» ὡς ὁμοιότατος αὐτῷ κατὰ δύναμιν 
» τ ' μὲν γὰρ δὴ παράδειγμα, πάντα αἰῶνα ἐστὶν 

ὃ δ᾽ αὖ διὰ τέλους τὸν ἅπαντα ἀρόνον γεγονώς 
τε καὶ ὧν καὶ ἐσόμενος ἐστὶ μόνος. ἐξ οὖν λόγου καὶ 

διανοίας ϑεοῦ τοιαύτης πρὸς χρύνου ένεσιν, ἵνα 
γενγηϑῇ χρόνος, Ἥλιος καὶ Σελήνη, καὶ πέντε ἄλλα 
ἄστρα, ἐπίκλην ἔχοντα πλάνητες, εἰς διορισμὸν καὶ 
φυλακὴν» ἀριϑμῶν χρόνου γέγονε. σώματα δὲ αὐτῶν 
ἑχάστων ποιήσας ὃ ϑεὸς, ἔϑηκεν eis τὰς περιφορὰ, 
ag 1 ϑατέρου περίοδος ἢ ἤει, ἑπτὰ οὔσας, ὄντα ἑπτά" 

“Σελήνην μὲν εἰς τὸν περὶ γῆν πρῶτον, Ἥλιον δ᾽ εἰς 
τὸν δεύτερον ὑπὲρ γῆς" ᾿Ἑωσφόύρον δὲ καὶ τὸν ἑερὸν 
Ἑρμοῦ λεγόμενον, εἰς τοὺς τάχει μὲν ἰσόδρομον.. Ἥ- 
Ai κύκλον ἰόντας, τὴν δ᾽ ἐναντίαν εἰληχότας αὐτῷ 
δύναμιν. ὅϑεν καταλαμβάνουσί ts καὶ καταλαμβά- 
ψονται καὶ κατὰ ταὐτὰ UT ἀλλήλων Ἥλιός 1s καὶ o 
τοῦ 7 Ἑρμοῦ καὶ ó “Ἑωσφόρος. τὰ δ᾽ ἄλλα, οἷ δὴ καὶ 
δὶ ἃς αἰτίας ἱδρύσατο εἴτις ἐπεξίοι πάσας, ὃ λύγος 

πώρεργος ὦ ὧν, πλέον ἂν ἔργον ὧν ἕνεκα λέγεται, πα- 

΄ 
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ράοχοι. ταῦτα μὲν οὖν ἴσως τὐχ ἂν κατὰ σχολὴν V- 

στερον τῆς ἀξίας vUyot διηγήσεως. Ἐπειδὴ δὲ οὖν εἷς 
τὴν ἑαυτῷ πρέπουσαν ἕκαστον ἀφίκετο φορὰν, τῶν 
ὅσα ἔδει ξυναπεργάζεσϑαι χρόνον, δεσμοῖς τε ἐμψὺ- 
χρις σώματα δεϑέντα, ζῶα ἐγενήϑη, τό, τε προστα- 
χϑὲν ἔμαϑε, κατὰ δὴ τὴν ϑατόρου φορὰν πλαγίαν 
οὖσαν, διὰ τῆς ταὐτοῦ φύσεως ἰοῦσάν τε καὶ κρα» 

τουμένην, τὸ μὲν, μείζονα αὐτῶν, .τὸ δὲ, ἐλάττω κὐύ- 
κλον ἰόν" ϑᾶττον μὲν, vd τὸν ἐλάττω, τὰ δὲ τὸν μεῖς 
ζονα βραδύτερον περιόντα" τῇ δὲ ταὐτοῦ φορᾷ τὰ 
τάχιστα περιϊόντα, ὑπὸ τῶν βραδύτερον ἰόντων ápai- 
»sto, καταλαμβάνοντα, καταλαμβάνεσϑαι. πάντας 
γηρ τοὺς κύκλους αὐτῶν στρέφουσα ἑλίκη, Oui τὸ 
διχῆ κατὰ τὰ ἐναντία ἅμα προϊέναι, τὸ βραδύτατα 
ἀπιὸν ἃ ^d αὑτῆς οὔσης ταχίστης, ἐγγύτατα ἀπέφαι- 
γεν. ἵνα δὲ εἴη μέτρον ἐναργὲς τι πρὸς ἄλληλα βρα- 

δυτῆτι καὶ τάχει , καὶ τὰ περὶ τὰς ὀχτὼ φορὲς πο- 
ρεὐόιτο, φῶς ὃ ϑεὸς ἀνῆψεν ἐν τῇ πρὸς γῆν δευτέρᾳ 
τῶν πιριόδων" ὃ δὴ νῦν κεκλήκαμεν "Hhiov* ἵνα ὅ- 
πτιμάλιστα εἰς ἅπαντα φαΐνοι τὸν οὐρανὸν, μετάσχοι 
τὲ ἀριϑμοῦ τὰ ζῶα, ὅσοις ἦν προσῆκον, μαϑόντα 

παρὰ τῆς ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου περιφορᾶς. νὺξ μὲν 
οὖν ἡβέρα τὸ γέγονεν οὕτω, καὶ διὰ ταῦτα ἡ τῆς n 
ἃς καὶ φρονιμωτάτης κυκλήσεως περίοδος. μεὶς δὲ, 
ἐπειδὰν “Σελήνη περεελϑοῦσα τὸν ἑαυτῆς κύκλον "H- 
Mo» ἐπικαταλάβοι᾽" ἐνιαυτὸς δὲ, ὁπόταν Ἥλιος τὸν 
ἑαυτοῦ περιέλϑοι κύκλον. τῶν δ᾽ ἄλλων τὰς περιό- 

δους οὐκ ἐννενοηχότες ἄνϑρωποι, πλὴν ὄλεγοι τῶν 
πολλῶν, οὔτε ὀνομάζουσιν, οὔτε πρὸς ἄλληλα συμμε 
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τροῦνται, σποποῦντες ἀριϑμοῖς. ὥστε, ὡς ἔπος si- 
πεῖν, οὐκ ἴσασι χρόνον ὄντα τὰς τούτων πλάνας, 
πλήϑει μὲν ἀμηχάνῳ χρωμένας, πεποικελμένως δὲ 
ϑαυμαστῶς. ἔστι δ᾽ ὅμως οὐδὲν ἧττον κατανοῆσαι 
δυνατὸν ὡς ὅγε τέλεος ἀριϑμὸς χρόνον τὸν τέλεον 
ἐνιαυτὸν πληροῖ τότε, ὅταν ἁπωσῶν τῶν ὀκτὼ περι» 
ὁδῶν τὰ πρὸς ἄλληλα ξυμπερανϑέντα τύχη σχῇ xt 
φαλὴν τῷ τοῦ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίως ἰόντος ἀναμετρη- 
ϑέντα κύκλῳ. xaxd ταὐτὰ δὴ τούτων ἕνεκα ἐγεννήϑη 
τῶν ἄστρων ᾿ὅσα δὲ οὐρανοῦ πορευόμενα ἔσχε τρο- 
πὲς, ἵνα τόδ᾽ ὡς ὁμοιότατον ἦ τῷ τελοωτέτῳ καὶ »ο- 
ητῷ ζώῳ πρὸς τὴν τῆς διαμωνέας μέμησιν φύσεως. 
καὶ τὰ μὲν ἄλλα εἴδη μέχρι χρόνου γενέσεως ἀπείρ- 
γαστο, eig ὁμοιότητα ᾧπερ ἀπεικάξετο" τῷ δὲ μήπω 
τὰ πάντα ζῶα ἐντὸς αὐτοῦ γεγενημένα περιειληφέ- 
ναι, ταὐτῃ ἔτε εἶχεν ἀνομοέως. τοῦτο δὴ τὸ κατά- 
λοιπον ἀπειργάζετο αὐτοῦ πρὸς τὴν τοῦ παραδεέ- 
γματος ἀποτυπούμενος φύσιν. ἧπερ οὖν νοῦς ἐνοὺ- 
σας ἰδέας τῷ ᾧ ἐστι ζῶον, οἷαί τε ἔνεισι καὶ ὅσαι κα- 
ϑορᾷ, τοιαύτας καὶ τοσαύτας διενοήϑη δεῖν καὶ τό- 
δὲ σχεῖν. εἰσὶ δὲ τέτταρες" μέα μὲν, οὐράνιον ϑεῶν 
γένος" ἄλλη δὲ, πτηνὸν καὶ ἀεροπόρον" τρέτη δὲ, 
ἔνυδρον εἶδος. πεζὸν δὲ καὶ χερσαῖον, τέταρτον. τοῦ 
μὲν οὖν ϑείου τὴν πλείστην ἰδέαν ἐκ πυρὸς ἀπειργά- 
ζετο, ὅπως δτιλαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἴη. 
τῷ δὲ παντὶ προσεικάζοον, εὔχυκλον ἐποέει. τέϑησέ τε 
εἰς τὴν toU χρατίστου φρόνησιν, ἐκείνῳ ξυνεπόμενον, 
νείμας περὶ πάντα κύκλῳ τὸν οὐρανὸν, κόσμον ἄλη- 
ϑινὸν αὐτῷ πεποικιλμένον εἶναι uodf ὅλον. κινήσεις 
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δὲ δὺο προσῆψεν ὁχάστῳ, j τὴν μὲν , dy ταὐτῷ κατὰ 
ταὐτὰ, περὶ τῶν αὐτῶν ἀεὶ τὰ αὐτὰ ἑαυτῷ διανοου- 
μένῳ" τὴν δὲ, εἰς τὸ πρόσϑεν, ὑπὸ τῆς ταὐτοῦ καὶ 
ὁμοίον περιφορᾶς χρατοὐμένῳ. τὰς δὲ πέντε suvij- 
σεις ἀκένητον, καὶ ἑστὼς, ἵν " δτιμάλιστα αὐτῶν ἕκα- 

στον ' γένοιτο ὡς ἄριστον. ἐξ ἧς δὴ τῆς αἰτίας γέγο- 
γεν ὅσα ἀπλανῆ τῶν ἄστρων ζῶα, ϑεῖα ὄντα" καὶ 
διὰ ταῦτα ἐν ταὐτῷ στρεφόμενα ἀεὶ μένει" τὰ δὲ 
τρεπόμενα, καὶ πλάνην τοιαύτην ἴσχοντα, xad dto 
ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐῤῥήϑη, κατ᾽ ἐκεῖνα γέγονε. Ζῆν δὲ, 
τροφὸν μὲν ἡμετέραν, εἱλουμένην δὲ ὁ περὶ τὸ διὰ πα»- 
τὸς πόλογ᾽ τεταμένον, φύλακα καὶ δημιουργὸν γυ- 
xTÓc τε καὶ ἡμέρας ἐμηχανήσατο, πρώτην καὶ πρεσβιυ- 
τάτην σωμάτων ὅσα ἐντὸς οὐρανοῦ γέγονε. χορείας 
δὲ τούτων αὐτῶν καὶ παραβολὰς ἀλλήλων, καὶ περὲ 

τὰς τῶν κύκλων πρὸς ἑαυτοὺς ἐπανακυκλήσοις καὶ 
προσχωρήσεις, ἔν τὸ ταῖς συνάψεσιν, ὁποῖοι τῶν Ote 
ὧν καὶ ἀλλήλους γιγνόμενοι, καὶ ὅσοι λαταντικρὺ, 

peo οὕστινάς τὸ ἐπίπροσθεν ἀλλήλοις, ἡμῖν τε κατὰ 

χρόνους οὕστινας ἕκαστοι κατακαλύπτονται, καὶ πά- 
λιν ἀναφαινόμενοι, φόβους καὶ σημεῖα τῶν μετὰ 
ταῦτα γενησομένων τοῖς δυναμένοις λογίζεσθαι πέμ- 
ποῦσι, τὸ λέγειν ἄνευ διόψεως τούτων αὖ τῶν μιμη- 
μάτων, μάταιος ἂν εἴη πόνος. ἀλλὰ ταῦτά τε ixa- 
νῶς ἡμῖν ταύτῃ καὶ τὰ περὶ ϑεῶν δρατῶν καὶ γεν- 
γνητῶν εἰρημένα φύσεως, ἐχέτω τέλος. IlsQb δὲ τῶν 
ἄλλων δαιμόνων εἰπεῖν καὶ γνῶναι τὴν γένεσιν, μεῖ- 
ζον ἢ καϑ' ἡμᾶς " πειστέον ν δὲ τοῖς εἰρηκόσιν ἔμπρο- 
σϑεν, ἐκγόνοις μὲν ϑεῶν οὔσιν, ὡς ἔφασαν, σαφῶς 
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δέ που τοὺς αὑτῶν προγόνους εἰδόσι». ἀδύνατον οὖν 
ϑεῶν σταισὶν ἀπιστεῖν, καΐπερ ἄνευ τε εἰκότων καὶ 
ἀναγκαίων ἀποδείξεων λέγουσιν, AX ὡς οἰκεῖα φά- 
σκουσιν ἀπαγγέλλειν, ἑπομένους τῷ POuo πιστευτέ- 
ov. οὕτως ον καὶ ἐκείνους ἡμῖν ἡ γένεσις καὶ περὶ 
τούτων τῶν ϑεῶν ἐχέτω καὶ λεγέσθω" Γῆς τε καὶ 
Οὐρανοῦ παῖδες ᾿Ὥκεανός τε καὶ Τηϑὺς ἐγενέοϑην" 
ἐκ τούτων δὲ, Φόρκυς τὸ καὶ Κρόνος καὶ Ῥέα, καὶ 
ὅσοι μετὰ τούτων" ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ῥέας, Ζεὺς, 
Ἥρα τε, καὶ πάντες ὅσους ἴσμεν πάντας ἀδελ- 
φοὺς λεγομένους αὐτῶν. ἔτι τε τοὺς τούτων üÀ- 

λους ἐκγόνους. ᾿Επεὶ οὖν πάντες ὅσοι τε περιπολοῦ- 

σι φανερῶς καὶ ὅσοι φαίνονται καϑ' ὅσον ἂν ἐθέλω- 
σε ϑεοὶ, 7)ένεσιν ἔσχον, λέγει πρὸς αὐτοὺς ὃ τόδε τὸ 
πᾶν γεννήσας, τάδε, Θεοὶ ϑεῶν, ὧν ἐγὼ δημιουργὸς, 

πατὴρ τε ἔργων, ἅ δὲ ἐμοῦ γενόμενα, ἄλυτα, ἐμοῦ 
yt ϑέλοντος. τὸ μὲν οὖν δὴ δεϑὲν πᾶν, λυτόν. τό γε 
μὴν καλῶς ἁρμοσϑὲν xai ἔχον εὖ, λύειν ἐθέλειν, κα- 
κοῦ. δὲ ἃ καὶ ἐπείπερ γεγένησϑε, ἀϑάνατοι μὲν οὐκ 
ἐστὲ, οὐδ᾽ ὄλντοι τοπάμπαν" οὔτι μὲν δὴ λυϑήσε- 
σϑέγε, οὐδὲ τεύξεσθε ϑανάτου μοίρας , τῆς ἐμῆς 

᾿ βουλήσεως, μείζονος ἔ ἔτι δεσμοῦ καὶ κυριωτέρου λα- 
χόντες, ἐκείνων οἷς ὅτ ̓ ἐγίγνεσϑε συνεδεῖσϑε. νῦν οὖν 

ὃ λέγω πρὸς ὑμᾶς ἐνδεικνύμενος, μάϑετε. ϑνητὰ ἔ ξτι 
γένη λοιπὰ τρία vermũu. τούτων οὖν μὴ γενομένων, 
οὐρανὸς ἀτελὴς ἔσται. τὰ γὰρ ἅπαντα ἐν αὑτῷ γένη 
ζώων» ody ἕξει. δεῖ δὲ, εἰ μέλλει τέλειος ἱκανῶς εἶναι. 
δὲ ἐμοῦ δὲ ταῦτα γενόμενα καὶ βίου μετασχόντα, 
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ϑεοῖς loutoi? dy. ἵν᾽’ οὖν ϑνητὼώ τε 7» τὸ, τε. πὰν ὕ»- 
τως ἅπαν jj, τρέπεσϑε κατὰ φύσιν ὑμεῖς ἐπὶ τὴν 
τῶν ζώων δημιουργίαν, μιμούμενοι τὴν ἐμὴν δύνο» 
μιν περὶ τὴν ὑμῶν. γένεσιν. καὶ καϑ' ὅσον μὲν αὖ- 
τῶν ἀϑανάτοις ὁμώνυμον εἶναι προσήκει, ϑεῖον λε- 
γόμενον, ἡγεμονοῦν 7 ἐν αὐτοῖς, τῶν ἀεὶ δίκῃ καὶ - 
μὲν ἐθελόντων ἕπεσθαι, σπείρας καὶ ὑπαρξάμενος 
ἐγὼ παραδώσω. τὸ δὲ λοιπὸν ὑμεῖς, ἀϑανάτω ϑγητὸν 
προσυφαΐνοντες, ἀπεργάζεσϑε ζῶα καὶ γεννᾶτε, τρο- 
φὴν τε διδόντες αὐξάνετε, καὶ φϑίνοντα πάλιν à- 
χεσϑε. Ταῦτ᾽ εἶπε" καὶ πάλιν ἐπὶ τὸν πρότερον κρα- 
τῆρα, ἐν ᾧ τὴν τοῦ παντὸς ψυχὴν κεραννὺς ἔμισγο, 
τὰ τῶν πρόσϑεν ὑπόλοιπα κατεχεῖτο μέσγων, τρόπον 
μέν τινα τὸν αὐτὸν, ἀκήρατα δ᾽ οὐκέτι κατὰ ταὐτὰ 
ὡσαύτως, ἀλλὰ δεύτερα καὶ τρέτα. ξυστήσας δὲ τὸ 
πᾶν, διεῖλε ψυχὰς ἰσαρίϑμους τοῖς ἄστροις, ἔνειμὲ 
ϑ᾽ ἑκάστην πρὸς ἕκαστον, καὶ ἐμβιβάσας ὡς εἰς ὄχη- 

“μα, τὴν τοῦ παντὸς φύσιν ἔδειξε, νόμους τε τοὺς εἷ- 
μαρμένους εἶπεν αὐταῖς" ὅτι γένεσις πρώτη μὲν ἔσοι- 
to τεταγμένη μία πᾶσιν, ἵνα μή τις ἐλαττοῖτο bn 
αὐτοῦ" δέοι δὲ σπαρείσας αὐτὰς stg τὰ προσήκοντα 
ἑκάστοις ἕκαστα ὄργανα χρόνων φῦναι ζῶον τὸ ϑεο- 
σεβέστατον. διπλῆς δὲ οὔσης τῆς ἀνθρωπίνης φῦσε- 
ὡς, τὸ κρεῖττον εἴη γένος τοιοῦτον», 0 καὶ ἔπειτα κε- 

κλήσοιτο ἀνήρ. ὅπότε δὴ σώμασιν ἐμφυτευϑεῖεν ἐξ 
ἀνάγκης, καὶ τὸ μὲν προσίοι, τὸ δ᾽ ἀπίοι τοῦ od 
ματος αὐτῶν, πρῶτον μὲν αἴσϑησιν ἀναγκαῖον εἴη 
μέαν πᾶσιν ἐκεῖ βιαίων παϑημάτων ξύμφυτον γέγνε- 
σϑιωι" δεύτερον δὲ, ἡδονῇ καὶ λύπῃ μεμιγμένον ἔρω. 
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τα" ̓ πρὸς δὲ τούτοις, φόβον καὶ ϑυμὸν, ὃ 0ga τε ἐπό- 
μεγα αὐτοῖς καὶ ὅπόσα ἐναντίως πέφυχε διεστῶτα. 
ὦ» εἶ μὲν χρατήσειαν, ἐν δίκη βιώσοιντο, κρατηϑὲν- 
τες δὲ, ἀδικίᾳ. καὶ ὃ μὲν εὖ τὸν προσήκοντα βιοὺς 

χρόνον, πάλιν εἰς τὴν τοῦ συννόμου πορευϑεὶς οἴκη- 
σιν ἄστρου, βίον εὐδαίμονα ἕξοι" σφαλεὶς δὲ τοὐ- 
των», εἰς γυναικὸς φύσιν ἐν τῇ δευτέρᾳ γενέσεε μετα 
βάλλοι. χιλιοστῷ δὲ ἔτει ἀμφότεραι ἀφικνούμεναι 
ἐπὲ κλήρωσιν καὶ αἵρεσιν τοῦ δευτέρου βίου, αἱροῦν- 
ται ὃν ἂν ἐθέλῃ βίον ἑκάστη" ἔνϑα καὶ εἰς Onglov 
βίον ἀνθρωπίνη ψυχὴ ἀφικνεΐτωῳ. μὴ παυόμενος δὲ 
ἐν τούτοις ἔτι κακίας, τρόπον ὃν κακύνοιτο, xata 
77v ὁμοιότητα τῆς τοῦ τρόπου γενέσεως, εἰς τινα 

τοιαύτην ἀεὶ μεταβαλεῖ ϑηρίου φύσιν" * ἀλλάττων T6 
οὗ πρότερον πόνων λήξ εἰ, πρὲν τῇ ταὐτοῦ καὶ ὅμοί» 
ου περιόδῳ τῇ ἐν αὑτῷ ξυνεπισπώμενος τὸν πολὺν 
ὄχλον καὶ ὕστερον προσφὗύντα ἐκ πυρὸς καὶ ὕδατος 
καὶ ἀέρος καὶ γῆς, ϑορυβώδη καὶ ἄλογον ὅ ὁντα λόγῳ 
κρατήσας, εἰς τὸ τῆς πρώτης καὶ ἀρίστης ἀφίχοιτο : 
εἶδος ἕξεως.. διαϑεσμοθετήσας δὲ πάντα αὐτοῖς ταῦ- 
τα, ἵνα τοῖς ἔπειτα εἴη κακίας ἑκάστων ἀναΐτιος, 
ἔσπειρε τοὺς μὲν εἰς Ἥλιον, τοὺς δ᾽ εἷς Σελήνην, 
τοὺς δ᾽ εἰς τὰ ἄλλα ὅσα ὄργανα χρόνου. τὸ δὲ μετὰ 
τὸν σπόρον, τοῖς νέοις παρέδωκε ϑεοῖς σώματα 
πλάττειν ϑνητὰ,-. τό, τε ἐπίλοιπον ὅσον ἐστὶ ψυχῆς 
ἀνϑρωπίνης δέον προσγερέσϑαι" τοῦτο καὶ πάνϑ᾽ 

ὅσα ἀκόλουθα ἐκείνοις ἀπεργασαμένοις ἄρχειν, καὶ 
κατὰ δύναμιν δτικάλλιστα καὶ ἄριστα τὸ ϑνγητὸν 
διακυβερνᾷν ζῶο», ὅτι μὴ κακῶν αὐτὸ ἑαυτῷ γίγνονι 

SEHE T. VIL, C 
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. to αἴτιον. Καὶ ὃ μὲν δὴ ταῦτα πάντα διατάξας, Sue- 
vev ἐν τῷ ἑαυτοῦ κατὰ τρόπον ἤϑει" μένοντος δὲ, 
γοήσαντες οἱ παῖδες τὴν τοῦ πατρὸς τάξιν, ἐπεέϑον- 
ro αὐτῇ, καὶ λαβόντες ἀθάνατον ἀρχὴν ϑνητοῦ ζώ- 
ου, μιμούμενοι τὸν σφέτερον δημιουργὸν, πυρὸς καὶ 
γῆς ὕδατός τὸ καὶ ἀέρος ἀπὸ τοῦ κόσμου δανειζόμε- 
νοι μόρια, ὡς ἀποδοϑησόμενᾳ πάλιν, tig ταὐτὸ λαμ- 
βανόμενα ξυνεκόλλων, οὗ τοῖς ἀλύτοις ὀΐς αὐτοὶ ξυν- 

alxovto δεσμοῖς, ἀλλὰ διὰ σμικρότητα. ἀοράτοις, 
πυχνοῖς γόμφοις ξυντήκοντες, ἕν ἐξ ἁπάντων ἀπερ- 
γαζύμενοι σῶμα ἕκαστον, τὰς τῆς ἀθανάτου ψυχῆς 
περιόδονς ἐνέδουν εἰς ἐπίῤῥνυτον σῶμα καὶ ἀπόῤῥντον. 
αἱ δὲ, εἰς ποταμὸν ἐνδεϑεῖσαι πολὺν, οὔτ᾽ ἐκράτουν, 
οὔτ᾽ ἐκρατοῦντο, βίᾳ δ᾽ ἐφέροντο καὶ ἔφερον. ὥστε 
τὸ μὲν ὅλον κινεῖσϑαι ζῶον, ἀτάκτως μὴν ὅπη τύχῃ 
προϊέναι, καὶ ἀλόγως, τὰς ἕξ ἁπάσας κινήσεις ἔχον͵ 
εἷς τὲ γὰρ τὸ πρόσϑεν καὶ ὄπισϑεν, καὶ πάλιν εἰς 
δεξιὰ καὶ ἀριστερὶὶ, κάτω τε καὶ ἄνω; καὶ πάντη κατὰ 
τοὺς ἕξ τόπους πλανώμενα προΐει. πολλοῦ γὰρ ὄν- 
τος τοῦ κατακλύζοντος καὶ ἀποῤῥέοντος κύματος, 0 
τὴν τροφὴν παρεῖχεν, ἔτι μείζω ϑόρυβον ἀπειργάξετο 
τὰ τῶν προσπιπτόντων παϑήματα ἑκάστοις, ὅτε 
πυρὺ προσκρούσειε τὸ σῶμα τινὸς ἔξωϑεν ἀλλοτρίῳ 
περιτυχὸν, ἢ καὶ στερεῷ γῆς, ὑγροῖς τε ὁλισϑήμασιν 
ὑδάτων" εἴτε ζάλῃ πνευμάτων Um ἀέρος φερομένων 
καταληφϑείη, καὶ ὑπὸ πάντων τούτων διὰ τοῦ σώ» 
ματος oi κινήσεις ἐπὶ τὴν ψυχὴν φερόμεναι προσ- 
πίπτοιεν" αἵ δὴ καὶ ἔπειτα διὰ ταῦτα ἐκλήϑησάν 
τὸ καὶ νῦν ἔτι αἰσϑήσεις συγάπασαι κέκληνται. καὶ 
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δὴ xai τότε ἐν τῷ παρόντι πλείστην καὶ μεγίστην 
παρεχόμεναι κίγησιν, μετὰ τοῦ ῥέοντος ἐνδελεχῶς 
ὀχετοῦ κἰνοῦσαε καὶ σφοδρῶς σείουσαι τὰς τῆς ψυ- 
χῆς περιόδους, τὴν μὲν ταὐτοῦ παντάπασιν ἐπέδη- 
σαν, ἐναντία αὐτῇ ῥέουσαε, καὶ ἐπέσχον ἄρχουσαν ἢ 
καὶ ἰοῦσαν" τὴν δ᾽ αὖ ϑατέρου διέσεισαν, ὥστε 
τὰς τοῦ διπλασίου καὶ τριπλασίον τρεῖς ἑκατέρας 
ἀποστάσεις, καὶ τὸς τῶν ἡμιολίων καὶ ἐπιτρέτων καὶ 
ἐπογδόων μεσότητας καὶ ξυνδέσεις, ἐπειδὴ παντε- 
λῶς αὗται οὐκ ἦσαν καὶ πρὶν ὑπὸ τοῦ ξυνδήσαντος, 
πάσας μὲν στρέψαι στρρφὰς, πάσας δὲ κλάσεις καὶ 
διαφορὰς τῶν κύκλων ἐμποιεῖν, ὁσαχῇ περ ἦν δυνα- 
τόν" ὥστε μετ᾽ ἀλλήλων μόγις συνεχομέναάς φέρεσθαι 
μὲν, ἀλόγως δὲ φέρεσϑαι, τοτὲ μὲν ἐναντίας, τοτὲ δὲ 
πλαγίας, τοτὲ ὑπτίας. οἷον ὅταν τὶς ὕπτιος ἐρεῖ- 
σὰς τὴν κεφαλὴν μὲν ἐπὶ γῆς, τοὺς δὲ πόδας προσ- 
βαλὼν ἄνω ἔχῃ πρός τινε, τότε ἐν τούτῳ τῷ πάϑει 
τοῦ τὸ πάσχοντος καὶ τῶν δρώντων, τὰ τὸ δεξιὰ, d- 

ριστερὰ, καὶ τὰ ἀριστερὰ, δεξιὰ, ἑκατέροις τὰ ixa- 
τέρων φαντάζεται. ταὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ τοιαῦτα ὅτε- 
φα ai περιφοραὶ πάσχουσα; σφοδρῶς, ὅταν γέ τῳ 
τῶν ἔξωθεν τοῦ ταὐτοῦ γένους ἢ τοῦ ϑατέρον πε- 
φιτύχωσι, τότε ταὐτόν τῳ καὶ ϑάτερόν του, τἄναν- 
τία τῶν ἀληϑῶν προσαγορεύουσαι, ψευδεῖς καὶ ἀ- 

vóntos γεγόνασιν, οὐδεμία τὸ ἐν αὐταῖς τότε περίο- 
δος ἄρχουσα οὐδ᾽ ἡγεμών ἐστιν" ἂν δ᾽ αὖ ἔξωθεν 
αἰσϑήσεις τινὲς φερόμεναι καὶ προσπεσοῦσαι Eyye- 
πισπάσωνται καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ἅπαν κύτος, τόϑ' 
αὗται κρατούμεναι, κρατεῖν δοκοῦσι. καὶ διὰ πᾶν" 

ὴ Ca 
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τα ταῦτα τὸ πάϑη νῦν xaT ἀρχὰς ἄνους ψυχὴ γί: 
γνεται τοπρῶτον, ὅταν σώματι ἐνδεθϑῇ ϑνητῷ" Ὅταν 
δὲ τὸ τῆς αὔξης καὶ τροφῆς ἔλαττον ἐπίῃ ῥεῦμα, 
πάλιν δὲ ai περίοδοι λαμβανάμεναι γαλήνης, τὴν 
αὑτῶν ὁδὸν ἴωσι, καὶ καϑιστῶνται μᾶλλον ἐπεόντος 
τοῦ χρύνου, τότε ἤδη πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἰόντων 
σχῆμα ἑκάστων τῶν κύκλων ai περιφοραὶ κατευϑυ- 
νόμεναι, τό, 15 ϑάτερον καὶ τὸ ταὐτὸ προσαγο- 
ρεύουσαι καὶ ὀρϑὸν, ἔμφρονα τὸν ἔχοντα αὐτὰς 
γιγνόμενον ἀποτελοῦσιν. ἂν μὲν οὖν δὴ καὶ συνε- 
πιλαμβάνηταί τις ὀρθὴ τροφὴ παιδεύσεως, ὅδλόκλη. 
ρος ὑγιής τε παντελῶς, τὴν μεγίστην ἀποφυγὼν νό- 
σον. γίγνεται" καταμελήσας δὲ, χωλὴν τοῦ io 
διαπορευϑεὶς ζωὴν, ἀτελὴς καὶ ἀνόνητος εἰς ἅδον 
πάλιν E ἔρχεται. ταῦτα μὲν οὖν ὕστερα ποτὲ ytyre- 
ται. JIcoi δὲ τῶν νῦν προτεϑέντων δεῖ, διελϑεῖν ἀ- 
κριβέστερον. τὰ δὲ πρὸ τούτων, περὲ σωμάτων κα- 
τὰ μέρη τῆς γενέσεως, καὶ περὶ ψυχῆς, δι’ ἃς τε 
αἰτίας καὶ προνοίας γέγονε ϑεῶν, τοῦ μάλιστα &i- 
κότος ἀντεχομένοις , οὕτω “αὶ κατὰ ταῦτα πορευο- 

μένοις διεξιτέον. τὰς μὲν οὖν ϑείας περιόδους, δύο 

οὔσας, τὸ τοῦ παντὸς σχῆμα ἀπομιμησάμενοι, σε- 
ριφερὲς i ὃν, εἰς σφαιροειδὲς σῶμα ἐνέδησαν, τοῦτο 
ὃ δὴ viv: κεφαλὴν ἐπονομάξομεν" ὃ ϑειότατόν τε 
ἐστὶ καὶ τῶν ἐν ἡμῖν πάντων δεσποτοῦν. ᾧ καὶ πᾶν 
εὸ σῶμα παρέδοσαν ὑπηρεσίαν αὐτῷ ξυναϑροΐσαν- 
τες Θεοὶ, κατανοήσαντες à ὅτι πασῶν ὅσαι κινήσεις 
ἔσοιντο, μετέχοι. 19 οὖν μὴ, κυλινδούμενον ἐπὶ γῆς 
ὕψη τὸ καὶ βάϑη παντοδαπὰ ἐχούσης, ἀποροῖ à 
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. ui» ὑπερβαίνειν, ἔνϑεν δὲ ἐκβαίνειν, ὄχημ᾽ αὐτῷ 
τοῦτο καὶ εὐπορίαν ἔδοσαν" ὅϑεν δὴ μῆκος 10 σῶ- 
μα ἔσχεν, ἐχτατά τε κῶλα καὶ καμπὰ ἔφυσε τέσσα- 
ρα, ϑεοῦ μηχανησαμένου πορείαν οἷς ἀντιλαμβα- 
νόμενον καὶ ἀπερειδόμενον, Oud πάντων τόπων πο- 
ρεύεσϑαν δυνατὸν γέγονε, τὴν τοῦ ϑειοτάτον καὶ 
ἱερωτάτου φέρον οἴκησιν ἐπάνωϑεν ἡμῶν. σκέλη 
μὲν οὖν χεῖρές τε ταύτῃ καὶ διὰ ταῦτα πῶσι προσέ- 
qv. τοῦ δ᾽ ὄπισϑεν τὸ πρόσϑεν τιμιώτερον καὶ ἀρ- 
χικώτερον νομίζοντες ϑεοὶ, ταὐτῃ τὸ πολὺ τῆς πον. 

ρεἰας ἡμῖν ἔδοσαν. ἔδει δὴ διωρισμένον ἔχειν καὶ 
ἀνόμοιον τὸ πρόσϑεν τοῦ σώματος ἄνϑρωπον. διὸ 
πρῶτον μὲν περὶ τὸ τῆς κεφαλῆς κύτος ὑποθέντες 
αὐτόσε τὸ πρόσωπον, ὄργανα ἐνέδησαν τούτῳ πάσῃ 
τῇ τῆς ψυχῆς προνοίᾳ, καὶ διετάξαντο μέτοχον ἣγε- 
μονίας τοῦτ᾽ εἶναι τὸ κατὰ φύσιν πρόσϑεν. τῶν δὲ 
ὀργάνων πρῶτον μὲν φωσφόρα συνετεκτήναντο ὃμ- 
para, τοιᾷδε ἐνδήσαντες αἰτίᾳ" τοῦ πυρὸς ὅσον 
τὸ μὲν καίειν οὐκ ἔσχε, τὸ δὲ παρέχειν φῶς ἥμερον, 
οἰχεῖον ἑκάστης ἡμέρας, σῶμα ἐμηχανήσαντο γίγνε- 
σθαι. τὸ γὰρ ἐντὸς ἡμῶν ἀδελφὸν ὃν τούτου πῦρ 
εἰλικρινὲς, ἐποίησαν διὰ τῶν ὀμμάτων» ῥεῖν λεῖον 
καὶ πυκνὸν, ὅλον μὲν, μάλιστα δὲ τὸ μέσον ξυμ- 
πιλήσαντες τῶν ὀμμάτων, ὥστε τὸ μὲν ἄλλο ὅσον 
παχύτερον, στέγει» Ὁ πᾶν, τὸ τοιοῦτο δὲ μόνον avrà 
᾿καϑαρὸν διηϑεῖν. ὅταν οὖν μεσημερινὸν jj φῶς πε- 
οἱ τὸ τῆς ὄψεως ῥεῦμα, τότε ἐκπίπτον, ὅμοιον πρὸς 
ὅμοιον ξυμπαγὲς γενόμενον, ἕν σῶμα οἰκειωϑὲν ξυ»- 
ἑστη κατὰ τὴν τῶν ὀμμάτων εὐθυωρίαν, ὅπη περ 
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ἂν ἀντερείδῃ τὸ προσπίπτον ἔρδοϑεν, πρὸς ὃ 10 
ἔξω ξυγέπεσεν. ὁμοιοπαϑὲς δὴ δὲ ὁμοιότητα πᾶν 
γενόμενον, ὅτου τε ἂν αὑτό ποτε ἐφάπτηται, καὶ ὃ 
ἂν ἄλλο ἐκείνου, τούτῳ τὰς κινήσεις διαδιδὸν, εἷς 
ἅπαν τὸ σῶμα μέχρι τῆς ψυχῆς αἴσϑησιν παρέσχε- 
το ταύτην, 3 δὴ ὁρᾷν φαμέν. ἀπελϑόντος δὲ εἷς 
νύχτα, τοῦ συγγενοῦς πυρὸς ἀποτέτμηται. πρὸς γὰρ 
ἀνόμοιον ἐξιὸν ἀλλοιοῦταἐ 1s αὐτὸ καὶ κατασβέννυ- 
ται, συμφυὲς οὐχέτι τῷ πλησίον ἀέρι γιγνόμενον, 
ἅτε πῦρ οὐκ ἔχοντι. παύεται δὲ οὖν δρῶν, ἔτι δὲ 
ἐπαγωγὸν γίγνεται ὕπνου. σωτηρίαν γὰρ ἣν οὗ O«- 

᾿ οὐ ἕνεκα τῆς ὄψεως ἐμηχανήσαντο, τὴν τῶν βλεφά- 
- go» φύσιν, ὅταν ταῦτα ξυμμύσῃ, καϑεέργνυσι τὴν 
τοῦ πυρὸς ἔνδον δύναμιν. ἡ δὲ διαχεῖται, καὶ ὅμα- 
λύνει τὰς ἐντὸς κινήσεις" ὅμαλυνϑεισῶν δὲ, ἡσυχία 
γίγνεται. γενομένης δὲ πολλῆς μὲν ἡσυχίας, βραχυ- 
ὀνειρος ὕπνος ἐμπέπτει" καταλειφϑεισῶν δὲ τενῶν 
κεγνήσδων μειζόνων, οἷαι καὶ ἐν οἵοις ἂν τόποις Asl- 
πωνται, τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα παρέσχετο ἀφομοιω- 
ϑέντα ἐντὸς ἔξω τε ἐγερϑεῖσιν ἀπομνημονευόμενα 
φαντάσμάτα. τὸ δὲ περὶ τὴν τῶν κατόπτρων εἰδω- 
λοποιΐαν, καὶ πάντα ὅσα ἐμφανῆ καὶ λεῖα, κατι- 

δεῖν οὐδὲν ἔτι χαλεπόν. ἐκ γὰρ τῆς ἐκτὸς ἐντός τι 

τοῦ πυρὸς ἑκατέρου κοινωνίας ἀλλήλοις , ἑνός τε αὖ 

περὲ τὴν λειότητα ἑκάστοτε γενομένου, καὶ πολλαχῆ 
μεταῤῥυθμηϑέντος, πάντα τὼ τοιαῦτα ἐξ ἀνάγκης 
ἐμφαίνεται, τοῦ περὶ τὸ πρόσωπον πυρὸς, τῷ περὶ 
τὴν ὄψιν πυρὶ, περὶ τὸ λεῖον καὶ λαμπρὸν ξυμπα- 
γεῖ γιγνομένῳ. δεξιὰ δὲ φαντάζεται τὰ ἀριστερὰ, 
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ὅτε τοῖς ἐναντίοις μέρεσε τῆς ὄψεως περὶ τὰ ἐναντία 
μέρη γίγνεταε ἐπαφὴ, nagd τὸ καϑεστὼς ἔϑος τῆς 
προσβολῆς. δεξιὰ δὲ, τὰ δεξιὰ, καὶ τὰ ἀριστερὰ, d- 
ἐστερὰ τοὐναντίον, ὅταν μεταπέσῃ ξυμπηγνύμενον 

e ξυμπήγνυται φῶς. τοῦτο δὲ, ὅταν ἢ τῶν κατό- 
σετρῶν λειότης͵ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ὕψη λαβοῦσα, τὸ δε- 
ξιὸν εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος ἀπώσῃ τῆς ὄψεως, καὶ 
ϑϑάτερον ἐπὶ ϑάτερυν. xata δὲ τὸ μῆκος στραφὲν 
τοῦ προσώπου, ταὐτὸν τοῦτο ὕπτιον ἐποίησε πᾶν : 
φαίνεσθαι τὸ κάτω πρὸς τὸ ἄνω τῆς αὐγῆς, τό, T 
ἄνω πρὸς τὸ κάτω πάλιν ἀπῶσαν. TOUT οὖν πάντ᾽ 

ἔστι τῶν ξυναιτίων, οἷς ϑεὸς ὑπηρετοῦσι χρῆται, 
τὴν toV ἀρίστου κατὰ τὸ δυνατὸν ἰδέαν ἀποτελῶν. 
δοξάζεται δὲ ὑπὸ τῶν πλείστων οὐ ξυναέτια ἀλλ᾽ αἷ- 
TiO εἶναι τῶν πάντων, ψύχοντα καὶ ϑερμαίνοντα, 
πηγνὗντα τε καὶ διαχέοντα, καὶ ὅσα τοιαῦτα ἀπερ- 
γαζόμενα. λόγον δὲ οὐδένα οὐδὲ »oUr sig οὐδὲν δυ- 
νατὰ ἔχειν ἐστί, τῶν γὰρ ὄντων φ: γοῦν μόνῳ xzü-. 
σϑαι προσήκει » λεκτόον ψυχήν. τοῦτο δὲ ἀόρατον. 
πῦρ δὲ καὶ ὕδωρ καὶ ἀὴρ καὶ γῆ, σώματα πάντα 
ὁρατὰ γέγονε. τὸν δὲ νοῦ καὶ ἐπιστήμης ἐραστὴν 
-ἀνάγπη τὰς τῆς ἔμφρονος φύσεως αἰτίας πρώτας με- 
ταδιώχειν. ὅσαι 08 bx ἄλλων μὲν κινουμένων, ἕτε- 
ρα δ᾽ ἐξ ἀνάγκης κινούντων γίγνονται, δευτέρας ποι- 
ητέον. καὶ δὴ κατὰ ταῦτα καὶ ἡμῖν λεκτέα μὲν p- c 
φότερα τὰ τῶν αἰτίων γένη, χωρὶς δ᾽ ὅσαι μετὰ νοῦ 
καλῶν καὶ ἀγαθῶν δημιουργοὶ, καὶ ὅσαν μονωϑεῖ-᾿ 
σαι φρονήσεως τὸ τυχὸν ἄτακτον ἑκάστοτε ἔξεργά- 
ονται. τὰ μὲν οὖν τῶν ὑμμάτων ξυμμεταίέτια πρὸ! 

— 
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ϑεοῖς ἰσάζοιτ' ἄν. 19 οὖν ϑνητὰ τε 7» τό, τε. πὰν Óv- 
τως ἅπαν 5, τρέπεσϑε xarà φύσιν ὑμεῖς ἐπὶ τὴν 
τῶν ζώων δημιουργίαν, μιμούμενοι τὴν ἐμὴν δύνω- 
μι» περὶ τὴν ὑμῶν γένεσιν. καὶ καϑ' ὅσον μὲν αὖ- 
τῶν ἀϑανάτοις ὁμώνυμον εἶναι προσήκει, ϑεῖον λε- 
γόμενον, ἡγεμονοῦν v ἐν αὐτοῖς, τῶν ἀεὶ δίκῃ καὶ ὃ- 
piv ἐθελόντων ἕπεσθαι, σπείρας καὶ ὑπαρξάμενος 
ἐγὼ παραδώσω. τὸ δὲ λοιπὸν ὑμεῖς, ἀϑανάτῳ ϑνητὸν 
προσνφαΐένοντες, ἀπεργάζεσϑε ζῶα καὶ γεννᾶτε, τρο- 
φὴν τὸ διδόντες αὐξάνετε, καὶ φϑίνοντα πάλιν Óc- 
χεσϑε. Ταῦτ᾽ εἶπε" καὶ πάλιν ἐπὶ τὸν πρότερον xoa- 
τῆρα, ἐν ᾧ τὴν τοῦ παντὸς ψυχὴν περαννὺς ἔμισγο, 
v& τῶν πρόσϑεν ὑπόλοιπα κατεχεῖτο μέσγων, τρόπον 
μέν τινα τὸν αὐτὸν, ἀκήρατα δ᾽ οὐκέτι κατὰ ταὐτὰ 
ὡσαύτως, ἀλλὰ δεύτερα καὶ τρίτα. ξυστήσας δὲ τὸ 
πᾶν, διεῖλε ψυχὰς ἰσαρίϑμους τοῖς ἄστροις, ἔνειμὲ 
ϑ'᾽ ἑκάστην πρὸς ἕκαστον, καὶ ἐμβιβάσας ὡς tic ὄχη- 
μα, τὴν τοῦ παντὸς φύσιν ἔδειξε, νόμους τε τοὺς si- 
μαρμένους εἶπεν αὐταῖς" ὅτι γένεσις πρώτη μὲν ἔσοι- 
to τεταγμένη μία πᾶσιν, ἵνα μή τις ἐλαττοῖτο ὑπ 
αὐτοῦ" ϑέοι δὲ σπαρεΐσας αὐτὰς εἷς τὰ προσήκοντα 

ἑκάστοις ἕκαστα ὄργανα χρόνων φῦναι ζῶον τὸ ϑεο- 
σεβέστατον. διπλῆς δὲ οὔσης τῆς ἀνθρωπίνης φύσε- 

. ὡς, τὸ κρεῖττον εἴη γένος τοιοῦτον, ὃ καὶ ἔπειτα κε- 
κλήσοιτο ἀνήρ. ὁπότε δὴ σώμασιν ἐμφυτευϑεῖεν ἐξ 
ἀνάγκης, καὶ τὸ μὲν προσίοι, τὸ δ᾽ ἀπίοι τοῦ ad*- 
ματος αὐτῶν, πρῶτον μὲν αἴσϑησιν ἀναγκαῖον εἴη 
μέαν πᾶσιν ἐκεῖ βιαίων παϑημάτων ξύμφυτον ylyvs- 
σθαι" δεύτερον δὲ, ἡδονῇ καὶ λύπῃ μεμιγμένον ἔρω. 
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τα" πρὸς δὲ τούτοις, φόβον καὶ ϑυμὸν, ὃ ὅσα τὸ Enó- 
μενα αὑτοῖς καὶ ὁπόσα ἐναντίως πέφυχε διεστῶτα. 
ὦ» εἶ μὲν χρατήσειαν, ἐν δίκη βιώσοιντο, κρατηϑὲν- 
τες δὲ, ἀδικίᾳ, καὶ ὃ μὲν εὖ τὸν προσήκοντα βιοὺς 
χρόνον, mul tig τὴν τοῦ συννόμου πορευϑεὶς οἴκη- 

σιν ἄστρου, βίον εὐδαίμονα ἕξοι" σφαλεὶς δὲ τοὐ- 
των, εἰς γυναικὸς φύσιν ἐν τῇ δευτέρᾳ γενέσει μετα 
βάλλοι. χιλιοστῷ δὲ ἔτει ἀμφότεραι ἀφικνούμεναι 
ἐπὶ κλήρωσιν καὶ αἵρεσιν τοῦ δευτέρου βίον, algoüy- 
ται ὃν ἂν ἐθέλῃ βίον ἑκάστη * ἔνϑα καὶ εἰς ϑηρίου 
βίον ἀἄνϑρωπίνη ψυχὴ ἀφικνεῖτομ. μὴ παυόμενος δὲ 
ἐν τούτοις ἔτε κακίας, τρόπον ὃν κακύνοιτο, xard 
φὴν ὁμοιότητα τῆς τοῦ τρόπου γενέσεως, sic τινα 

τοιαύτην ἀεὶ μεταβαλεῖ ϑηρίον φύσιν - ἀλλάττων τε 
οὗ πρότερον πόνων λήξει, mgiv τῇ ταὐτοῦ καὶ Óuol- 
ου περιόδῳ τῇ ἐν αὑτῷ ξυνεπισπώμενος τὸν πολὺν 
ὄχλον καὶ ὕστερον προσφὗντα ἐκ πυρὸς καὶ ὕδατος 
καὶ ἀέρος καὶ γῆς, ϑορυβώδη καὶ ἄλογον ὄντα λόγῳ 
κρατήσας, εἰς τὸ τῆς πρώτης καὶ ἀρίστης, ἀφίκοιτο . 
εἶδος ἕξεως.. διαϑεσμοϑετήσας δὲ πάντα αὐτοῖς ταῦ- 

τα, ἵνα τοῖς ἔπειτα εἴη κακίας ἑκάστων ἀναΐτιος, 

ἔσπειρε τοὺς μὲν εἰς Ἥλιον, τοὺς δ᾽ εἰς Σελήνην, 
τοὺς δ᾽ εἰς τὰ ἄλλα ὅσα ὄργανα χρόνου. τὸ δὲ μετὰ 
τὸν σπόρον, τοῖς νέοις παρέδωκε ϑεοῖς σώματα 

πλάττειν ϑνητὰ,- τό, 15 ἐπίλοιπον ὅσον ἐστὶ ψυχῆς 
ἀνθρωπίνης δέον προσγενέσθαι" τοῦτο καὶ πάνϑ᾽ 
ὅσα ἀκόλουϑα ἐκείνοις ἀπεργασωμένοις ἄρχειν, καὶ 
κατὰ δύναμιν ὁτικάλλιστα καὶ ἄριστα τὸ ϑνητὸν 
διακυβερνᾷν ζῶο», ὅτε μὴ κακῶν αὐτὸ ὃ ἑαυτῷ γίγγουι 

“Ῥιλτ. 5 VII, c 
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zo αἴτιον. Καὶ ὃ μὲν δὴ ταῦτα πάντα διατάξας, ἔμε- 
γεν ἐν τῷ ἑαυτοῦ κατὰ τρόπον ἤϑει" μένοντος δὲ, 
γοήσαντες ot παῖδες τὴν τοῦ πατρὸς τάξιν; ἐπεέϑο»- 

.to αὐτῇ, καὶ λαβόντες ἀϑάνατον ἀρχὴν ϑνητοῦ ζώ- 
ου, μιμούμενοι τὸν σφέτερον δημιουργὸν, πυρὸς καὶ 
γῆς ὕδατός τὸ καὶ ἀέρος ἀπὸ τοῦ κόσμου δανειξόμε- 
yos μόρια, ὡς ἀποδοϑησόμενᾳ πάλιν, εἰς ταὐτὸ λἀαμ- 

βανόμενα ξυγνεκόλλων, οὗ τοῖς ἀλύτοις οἷς αὐτοὶ ξυ»- 

εἰχοντο δεσμοῖς, ἀλλὰ διὰ σμικρότητα. ἀοράτοις, 
συκνοῖς γόμφοις ξυντήκοντες , ἕν ἐξ ἁπάντων ἀπερ- 
γαζύμενοιν σῶμα ἕκαστον, τὰς τῆς ἀϑανάτου ψυχῆς 
περιόδογς ἐνέδουν εἰς ἐπίῤῥυτον σῶμα καὶ ἀπόῤῥντον. 
αἱ δὲ, εἰς ποταμὸν ἐνδεϑεῖσαι πολὺν, οὔτ᾽ ἐχράτουν, 
᾿οὔτ᾽ ἐκρατοῦντο, βίᾳ δ᾽ ἐφέροντο καὶ ἔφερον. ὥστε 
τὸ μὲν ὅλον κινεῖσθαι ζῶον, ἀτάκτως μὴν ὅπη τύχῃ 
προϊέναι, καὶ ἀλόγως, τὰς ἕξ ἁπάσας κινήσεις ἔχον͵ 
εἴς τὸ γὰρ τὸ πρόσϑεν καὶ ὄπισϑεν , καὶ πάλιν εἷς 
δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ, κάτω τὸ καὶ ἄνω, καὶ πάντη κατὰ 
τοὺς ἕξ τόπους πλανώμενα προΐει. πολλοῦ. ydg Ov- 
τος τοῦ κατακλύζοντος καὶ ἀποῤῥέοντος κύματος, ὃ 

τὴν τροφὴν παρεῖχεν, ἔτι μείζω ϑόρυβον ἀπειργάζετο 
τὰ τῶν προσπιπτόντων παϑήματα ἑκάστοις, ὅτε 
πυρὸ προσκρούσειδ τὸ σῶμα τινὸς ἔξωϑεν ἀλλοτρίῳ 
περιτυχὸν, ἢ καὶ στερεῷ γῆς, ὑγροῖς τε ὀλισϑήμασιν 
ὑδάτων" εἴτε ζάλῃ πνευμάτων ὑπ᾽ ἀέρος φερομένων 
καταληφϑείη, καὶ ὑπὸ πάντων τούτων διὰ τοῦ σώ» 
ματος αἱ κινήσεις ἐπὶ τὴν ψυχὴν φερόμεναι προα- 
πίπτοιεν" ei δὴ καὶ ἔπειτα διὰ ταῦτα ἐκλήϑησάν 
τε καὶ νῦν ἔτε αἰσθήσεις συνάπασαε κέχληνται. xol 
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δὴ. xai τότε d» τῷ παρόντι πλείστην xai μεγίστην 
παρεχόμεναι κίγησιν, μετὰ τοῦ ῥέοντος ἐνδελεχῶς 
ὀχετοῦ xivoUgas καὶ σφοδρῶς σείουσαι τὰς τῆς ψυ- 
χῆς περιόδους, τὴν μὲν ταὐτοῦ παντάπασιν ἐπέδη-, 

σαν, ἐναντία αὐτῇ ῥέουσαι, καὶ ἐπέσχον ἄρχουσαν 

καὶ ἰοῦσαν" τὴν δ᾽ αὖ ϑατέρου διέσεισαν, ὥστε 
τὰς τοῦ διπλασίου καὶ τριπλασίου τρεῖς ἑκατέρας 
ἀποστάσεις, καὶ τὰς τῶν ἡμιολίων καὶ ἐπιτρίτων καὶ 
ἐπογδόων μεσότητας καὶ ξυνδόσεις, ἐπειδὴ παντε- 
λῶς αὗται oUx ἦσαν καὶ πρὸν ὑπὸ τοῦ ξυνδήσαντος, 
πάσας μὲν στρέψαι στροφᾶς, πάσας δὲ κλάσεις καὶ 
διαφορὰς τῶν κύχλων ἐμποιεῖν, ὁσαχῆ περ ἦν δυνα- 
τόν" ὥστε μετ᾿ ἀλλήλων μόγις συνεχομένας φέρεσθαι 
μὲν, ἀλόγως δὲ φέρεσϑαι, 1 τοτὲ μὲν ἐναντίας, τοτὲ δὲ 
πλαγίας, τοτὲ ὑπτίας. οἷον ὅταν τὶς ὕπτιος ἐρεί- 
σας τὴν κεφαλὴν μὲν ἐπὶ γῆς, τοὺς δὲ πόδας προσ- 
βαλὼν ἄνω ἔχῃ πρός τινι, τότε ἐν τούτῳ τῷ πάϑει 
τοῦ τὸ πάσχοντος καὶ τῶν δρώντων, τά τὸ δεξιὰ, &- 

ριστερὰ, καὶ τὰ ἀριστερὰ, δεξιὰ, ἑκατέροις τὰ ἕκα- 
τέρων φαντάζεται. ταὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ τοιαῦτα, ξτε- 
ea αἱ περιφοραὶ πάσχουσαι σφοδρῶς, ὅταν γέ TO 
τῶν ἔξωϑεν τοῦ ταὐτοῦ γένους ἢ τοῦ ϑατέρου πε- 
φιεύχωσι, τότε ταὐτόν τῳ καὶ θάτερόν του, τὰναν- 
τέα τῶν ἀληϑῶν προσαγορεύουσαι, ψευδεῖς καὶ ἀ- 
γύητοι γεγόνασιν, οὔδεμία vs dy αὐταῖς τότε περίο- 
δος ἄρχουσα οὐδ᾽ ἡγεμών ἐστιν" ἂν δ᾽ αὖ ἔξωϑεν 
αἰσϑήσεις τινὲς φερόμεναι καὶ προσπεσοῦσαι ξυν8» 
πισπάσωνται καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ἅπαν κύτος, τόϑ' 

αὗται κρατούμεναι, προτεῖν δοκοῦσι. καὶ διὰ πᾶν- 
Ca 
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ἧς τὰ ταῦτα τὰ πάϑη νῦν κατ᾿ ἀρχὰς ἄνους ψυχὴ γί: 
γνεται τοπρῶτον, ὅταν σώματι ἐνδεϑῇ ϑνητῷ" ὅταν 
δὲ τὸ τῆς αὔξης καὶ τροφῆς ἔλαττον ἐπίῃ ῥεῦμα, 
πάλιν δὲ αἷ περίοδοι λαμβανόμεναι γαλήνης, τὴν 
αὑτῶν ὁδὸν ἴωσι, καὶ καϑιστῶνται μᾶλλον ἐπιόντος 
τοῦ χρύνου, τότε ἤδη πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἰόντων 
σχῆμα. ἑκάστων τῶν κύκλων αἷ περιφοραὶ κατευϑυ- 
»όμεναι, τό, tt ϑάτερον καὶ τὸ ταὐτὸ προσαγο- 
ρεύουσαι xaT ὀρϑὸν, ἔμφρονα τὸν ἔχοντα αὐτὰς 
γιγνόμενον ἀποτελοῦσιν. ἂν μὲν οὖν δὴ καὶ συνε- 
σπιλαμβάνηταὶϊ τις ὀρθὴ τροφὴ παιδεύσεως, ὅλόκλη. 
ρος ὑγιής τε παντελῶς, τὴν μεγίστην ἀποφυγὼν νό- 
go», γίγνεται" καταμελήσας δὲ, γωλὴν τοῦ (iow 
διαπορευϑεὶς ζωὴν, ἀτελὴς καὶ ἀνόνητος εἰς ἄδοαν 
πάλιν ἔρχεται. ταῦτα μὲν οὖν ὕστερα ποτὲ γέγνε- 
vm Περὶ δὲ τῶν νῦν προτεϑέντων δεῖ διελθεῖν ἀ- 
κριβέστερον. τὰ δὲ πρὸ τούτων, περὶ σωμάτων κα- 
τὰ μέρη τῆς γενέσεως, καὶ περὶ ψυχῆς, δὶ ἄς τε 
αἰτίας καὶ προνοίας γέγονε ϑεῶν, τοῦ μάλιστα εἰ- 
κότος ἀντεχομένοις , οὕτω “αὶ κατὰ ταῦτα πορενο- 
μένοις διεξιτέον. τὰς μὲν οὖν ϑείας περιόδους, δύο 
οὔσας, τὸ τοῦ παντὸς σχῆμα ἀπομιμησάμενοε, σεε- 
ριφερὲς ὁ ὃν, εἰς σφαιροειδὲς σῶμα ἐνέδησαν, τοῦτο 
0 δὴ νῦν. κεφαλὴν ἐπονομάζομεν" ὃ ϑειότατόν τε 
ἐστὶ καὶ τῶν ἐν ἡμῖν πάντων δεσπότοῦ». ᾧ καὶ πᾶν 
τὸ σῶμα παρέδοσαν ὑπηρεσίαν αὐτῷ ξυναϑροΐσαν- 
τες ϑεοὶ, κατανοήσαντες ὅτε πασῶν ὅσαι κινήσεις 
ἔσοιντο, μετέχοι. 1» οὖν μὴ, χυλενδούμενον ἐπὶ γῆς 
ὕψη τὸ καὶ βάϑη παντοδαπὰ ἐχούσης, ἀποροῖ τὰ 
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μὲν ὑπερβαίνειν, ἔνϑεν δὲ ἐκβαίνειν, ὄχημ᾽ αὐτῷ 
τοῦτο καὶ εὐπορίαν ἔδοσαν" ὅϑεν δὴ μῆκος τὸ σῶ- 
μα ἔσχεν, ἐκτατά τε κῶλα καὶ καμπὰ ἔφυσε τέσσα- 
ρα, ϑεοῦ μηχανησαμένου πορεέαν" οἷς ἀντιλαμβα- 
νόμενον καὶ ἀπερειδόμενον, διὰ πάντων τόπων πο- 
ρεύεσθϑαι δυνατὸν γέγονε, τὴν τοῦ ϑειοτάτον καὶ 
ἱερωτάτου φέρον οἴκησιν ἐπάνωϑεν ἡμῶν. σκἕλη 
μὲν οὖν χεῖρές ve ταύτῃ καὶ διὰ ταῦτα πᾶσι προσέ- 
φυ. τοῦ δ᾽ ὄπισϑεν τὸ πρόσϑεν τιμιώτερον καὶ ἂρ- 
χικώτερον νομέξοντες ϑεοὶ, ταὑτῃ τὸ πολὺ τῆς πον, 

ρείας ἡμῖν ἔδοσαν. ἔδει δὴ διωρισμένον ἔχειν καὶ 
ἀνόμοιον τὸ πρόσϑεν τοῦ σώματος ἄγϑρωπον». διὸ 

πρῶτον μὲν περὶ τὸ τῆς κεφαλῆς κύτος ὑποϑέντες : 
αὐτόσε τὸ πρόσωπον, ὄργανα ἐνέδησαν τούτῳ πάσῃ 
τῇ τῆς ψυχῆς προνοίᾳ, καὶ διετάξαντο μέτοχον. ἢγε- 
μονίας τοῦτ᾽ εἶναι τὸ κατὰ φύσιν πρόσϑεν. τῶν δὲ 
ὀργάνων πρῶτον μὲν φωσφόρα συνετεκτήναντο ὃμ- 
ματα, τοιᾷδε ἐνδήσαντες αἰτέᾳ" τοῦ πυρὸς ὅσον 
τὸ μὲν καίειν οὔκ ἔσχε, τὸ δὲ παρέχειν φῶς ἥμερον, 
οἰκεῖον ἑκάστης ἡμέρας, σῶμα ἐμηχανήσαντο ylyvc- 
σϑαι. τὸ γὰρ ἐντὸς ἡμῶν ἀδελφὸν ὃν τούτου πῦρ 
εἰλικρινὲς, ἐποίησαν διὰ τῶν ὀμμάτων ῥεῖν λεῖον 
καὶ πυχνὸν, ὅλον μὲν, μάλιστα δὲ τὸ μέσον ξυμ- 
πιλήσαντες τῶν ὀμμάτω». ὥστε τὸ μὲν ἄλλο ὅσον 
παχύτερον, στέγει» Ὁ πᾶν, τὸ τοιοῦτο δὲ μόνον αὐτὸ 
᾿παϑαρὸν msi». ὅταν οὖν μεσημερινὸν 7 φῶς πε- 
e τὸ τῆς ὄψεως ῥεῦμα, τότε ἐκπίπτον, ὅμοιον πρὸς 
ὅμοιον ξυμπαγὲς γενόμενον, ἕν σῶμα οἰκειωϑὲν Evy- 
ἑστη κατὰ τὴν τῶν ὀμμάτων εὐθυωρίαν, ὅπη περ 
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ἄν ἀντερείδη τὸ προσπέπτον ἔρδοϑεν, πρὸς ὃ τὸ 
ἔξω ξυνέπεσεν. ὁμοιοπαϑὲς δὴ δὲ ὁμοιότητα πᾶν 
γενόμενον, ὅτου τε ἂν αὐτό ποτε ἐφάπτηται, καὶ ὃ 
ἂν ἄλλο ἐκείνου, τούτῳ τὰς κινήσεις διαδιδὸν, εἷς 
ἅπαν τὸ σῶμα μέχρι τῆς ψυχῆς αἴσϑησιν παρέσχε- 
το ταύτην, ἢ δὴ ὁρᾷν φαμέν. ἀπελϑόντος δὲ fic 
νύχτα, τοῦ συγγενοῦς πυρὸς ἀποτέτμηται. πρὸς γὰρ 
ἀνόμοιον ἐξιὸν ἀλλοιοῦταί τε αὐτὸ καὶ κατασβέννυ- 
ται, “συμφυὲς οὐχέτι τῷ πλησίον dips γιγνόμενον, 
ἅτε πῦρ οὐκ ἔχοντι. παύεται δὲ οὖν ὁρῶν, ἔτε δὲ 
ἐπαγωγὸν 7(γνδται ὕπνου. σωτηρίαν ydg : ἣν oi Os- 
oi ἕνεκα τῆς ὄψεως ἐμηχανήσαντο, τὴν τῶν βλεφά- 

Qu» φύσιν, ὅταν ταῦτα ξυμμύσῃ, καϑείργνυσι τὴν 
τοῦ πυρὸς ἔνδον δύναμιν. ἡ δὲ διαχεῖται, καὶ ὅμα- 
λύνει τὰς ἐντὸς κινήσεις" ὁμάαλυνϑεισῶν δὲ, ἡσυχία 
γέγνεται. γενομένης δὲ πολλῆς μὲν ἡσυχίας, βραχυ- 
óveigoc ὕπνος ἐμπίπτει" καταλειῳφϑεισῶν δὲ τινῶν 
κενήσεων μειζόνων, οἷαι καὶ ἐν οἵοις ἂν τόποις λεί» 
πωνται, τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα παρέσχετο ἀφομοιω- 
ϑέντα ὀντὸς ἔξω Te ἐγερϑεῖσιν ἀπομνημονευόμενα 
φαντάσμάτα. τὸ δὲ περὶ τὴν τῶν κατόπτρων εἰδω- 
λοποιΐαν, καὶ πάντα ὅσα ἐμφανῆ καὶ λεῖα, κατι- 
δεῖν οὐδὲν ἔτι χαλεπόν. ἐκ γὰρ τῆς ἐκτὸς ἐντός τὸ 

τοῦ πυρὸς ἑκατέρου κοινωνίας ἀλλήλοις, ἑνός τε αὖ 

περὶ τὴν λειότητα ἑκάστοτε γενομένου, καὶ πολλαχῆ 
μεταῤῥνθμηϑέντος, πάντα τὰ τοιαῦτα ἐξ ἀνάγκης 
ἐμφαίνεται, τοῦ περὶ τὸ πρόσωπον πνρὸς, τῷ περὶ 
τὴν ὄψιν πυρὶ, περὲ τὸ λεῖον καὶ λαμπρὸν ξυμπα- 
γεῖ γιγνομένῳ. δεξιὰ δὲ φαντάζεται τὰ ἀριστερὼ, 
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ὅτι τοῖς ἐναντίοις μέρεσι τῆς ὄψεως περὶ τὰ ἐναντία 
μέρη γίγνεται ἐπαφὴ, παρὰ τὸ καϑεστὼς ἔϑος τῆς 
προσβολῆς. δεξιὰ δὲ, τὰ δεξιὰ, καὶ τὰ ἀριστερὰ, d- 
ἐστερὰ τοὐναντίον, ὅταν μεταπέσῃ ξυμπηγνύμενον 

ᾧ ξυμπήγννται φῶς. τοῦτο δὲ, ὅταν ἢ τῶν κατό- 
σετρῶν» λειότης, ἔνϑεν xai ἔνϑεν ὕψη λαβοῦσα, τὸ δε- 
ξιὸν εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος ἀπώσῃ τῆς ὄψεως, καὶ 
ϑϑάτερον ἐπὶ ϑάτερυν. κατὰ δὲ τὸ μῆχος στραφὲν 
τοῦ προσώπου, ταὐτὸν τοῦτο ὕπτιον ἐποίησε πᾶν 
φαίνεσθαι τὸ χάτω πρὸς τὸ ἄνω τῆς αὐγῆς, τό, τ 

ἄνω πρὸς τὸ χάτω πάλιν ἀπῶσαν. ταῦτ᾽ οὖν πάντ 

ἔστι τῶν ξυγαιτίων, οἷς ϑεὸς ὑπηρετοῦσι χρῆται, 
τὴν τοῦ ἀρίστου κατὰ τὸ δυνατὸν ἰδέαν ἀποτελῶν. 
δοξάζεται δὲ ὑπὸ τῶν πλείστων οὐ ξυναέτια ἀλλ᾽ αἷ- 

TAE εἶναι τῶν πάντων, ψύχοντα καὶ ϑερμαίνοντα, 
πηγνῦντα τὸ καὶ διαχέοντα, καὶ ὅσα τοιαῦτα ἀπερ- 
γαζόομενα. λόγον δὲ οὐδένα οὐδὲ »oV» εἰς οὐδὲν δυ- 
νατὰ ἔχειν ἐστί, τῶν γὰρ ὄντων φ: γσῦν μόνῳ xzü- 
σϑαι προσήκει » λεκτέον ψυχήν. τοῦτο δὲ ἀόρατον. 
πῦρ δὲ καὶ ὕδωρ καὶ ἀὴρ καὶ uL σώματα πάντα 

. ὁρατὰ γέγονε. τὸν δὲ νοῦ καὶ ἐπιστήμης ἐραστὴν 
“ἀνάγκη τὰς τῆς ἔμφρονος φύσεως αἰτίας πρώτας με- 
ταδιώκειν. ὅσαι δὲ ὑπὶ ἄλλων μὲν κινουμένων, ἕτε- 
ρα δ᾽ ἐξ ἀνάγκης κεγρούντων γίγνονται, δευτέρας ποι- 
ητέον. καὶ δὴ κατὰ ταῦτα καὶ ἡμῖν λεκτέα μὲν dp- ^ 
φότερα τὼ τῶν αἰτίων γένη, χωρὶς δ᾽ ὅσαι μετὰ νοῦ 
καλῶν καὶ ἀγαϑῶν δημιουργοὶ , xai ὅσαν μονωϑεῖ-᾿ 
σαι φρονήσεως τὸ τυχὸν ἄτακτον ἑκάστοτε ἐξεργά" 
ονται. τὰ μὲν οὖν τῶν ὑμμάταν ξυμμεταίτια πρὸρ 
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τὸ σχεῖν τὴν δύναμιν ἢ ἣν γῦν εἴληχεν. εἰρήσϑω" τὸ 
δὲ μέγιστον αὐτῶν» εἰς ὠφέλειαν ἔργον , δι ὃ ϑεὸς 
αὖθ᾽ ἡμῖν δέδώρηται, μετὰ τοῦτο ῥητέον. ὄψις δὴ, 
κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον, αἰτία τῆς μεγίστης ὠφελεέας 
γέγονεν ἡμῖν" ὅτι τῶν νῦν λόγων περὶ τοῦ παντὸς 
ἱεγομένων οὐδεὶς ἄν ποτε ἐῤῥήϑη, μήτε ἄστρὰ, μὴ- 
τε ἥλιον, μὴτ᾽ οὐρανὸν ἰδόντων. νῦν δ᾽ ἡμέρα τε καὶ 

| »Ut ὀφϑεῖσαι, μῆνές τε καὶ ἐνιαυτῶν περίοδοι μεμης 
χάνηται “μὲν ἀριϑμὸν » ρύνου δὲ ἔννοιαν, περέ τὸ 
τῆς τοῦ παντὸς φύσεως ξήτησιν ἔδοσαν. ἐξ ὧν ἐπο- 

ισάμεϑα φιλοσοφίας. γένος" οὗ μεῖζον ἀγαϑὸν οὐ τ 
,,λ8εν οὔϑ᾽ ἥξει ποτὲ τῷ ϑνητῷ γένει δωρηϑὲν ἐκ 
᾿ϑιῶν. λέγω δὴ τοῦτο ὀμμάτων μέγιστον ἀγαϑόν. 
τἄλλα δὲ ὅσα ἐλάττω τὶ ἂν ὕμνοῖμεν; ὧν ὃ μὴ φι- 

, λόσοφος τυφλωϑεὶς, ὀδυρόμενος ἂν ϑρηνοῖ μάτην. 
ἀλλὰ τοῦτο λεγέσϑω παρ᾽ ἡμῶν, αὐτὰ ἐπὶ toUTy 
τῇ αἰτίᾳ ϑεὸν ἡ ἡμῖν ἀνευρεῖν" δωρήσασϑαΐ τε’ ὄψιν, 
ἵνα τὸς ἐν οὐρανῷ τοῦ νοῦ κατιδόντος περιόδους, 
“χρησαίμεϑα ἐπὶ τὰς περιφορὰς τὰς τῆς παρ᾽ ἡμῖν 
διανοήσεως, συγγενεῖς ἐκείναις οὔσας, ἀταρώκτοις 

τεταραγμένας. ἐκμαϑόντες δὲ, καὶ λογισμὸν κατὰ 
φύσιν ὀρϑότητος μετασχόντες, μιμούμενοι τὰς τοῦ 
Θεοῦ πάντως ἀπλανεῖς οὔσας, τὰς ἐν ἡμῖν πεπλανη- 
μένας καταστησαίμεϑα. φωνῆς τε δὴ καὶ ἀκοῆς 78- 
ρε πάλιν ὃ αὐτὸς λόγος, ἐπὶ ταῦτα τῶν αὐτῶν ἕνε- 
κα παρὰ ϑεῶν δεδωρῆσϑαι. λόγος τε ydp ἐπὶ αὐτὰ 
ταῦτα τέτακται, . γίστην ξυμβαλόμενος εἰς αὐτὰ 
"μοῖραν" ὅσον T αὖ μουσικῆς φωνῆς χρήσιμον, πρὸς 
ἀκοὴν ἕνεκα ἁρμονίας ἐστὶ δοϑέν. ἢ δὲ ἁρμονία, 
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—— ἔχουσα φορὰς “ταῖς ἐν ἡμῖν τῆς — πε- 
ριόδοις » τῷ μετὰ γοῦ προσχρωμένῳ μούσαις, οὖκ 
ἐφ᾽ ἡδονὴν ἄλογον, καϑάπερ νῦν, εἶναι δοκεῖ χρή- 
σιμος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν 7εγονυΐαν ἐν ἡμῖν ἀνάρμοστον 
ψυχῆς περίοδον j EL κατακύσμησιν κἀὲδ συμφωνίαν 
δαυτῇ ξύμμαχος ὑπὸ μουσῶν δέδοται" καὶ ῥυθμὸς 
av, διὰ τὴν ἄμετρον ἐμ ἡμῖν καὶ χαρίτων ἐπιδεᾶ 
γιγνομένην ἐν τοῖς πλείστοις ἕξιν, ἐπίχουρος ἐπὶ 
ταῦτα ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἐδόϑη. 1d μὲν οὖν παρελη- 
λυϑότα τῶν εἰρημένων, πλὴν βραχέων, ἐπιδέδεικται 
τὰ διὰ νοῦ δεδημιουργημένα. δεῖ δὲ καὶ τὰ δὲ a- 
»άγκης γιγνόμενα τῷ λόγῳ παραϑέσϑαι. μεμιγμένη 
γὰρ οὖν 3 τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις, ἐξ ἀνάγκης 
τε καὶ νοῦ συστάσεως ἐγενήϑη. γοῦ δὲ ἀνάγκης ἄρ- 
χοντος, τῷ πείϑειν αὑτὴν τῶν γιγνομένων τὰ πλεῖ» 
στα ἐπὶ τὸ βέλτιστον ἄγειν, ταύτῃ κατὰ ταὐτὰ δὲ 
ἀνάγκης ἡττωμένης ὑπὸ πειϑοῦς ἔμφρονος, οὕτω 
xar ἀρχὰς ξυνίστατο τόδε τὸ πᾶν. εἴτις οὖν à γέ: 
γονε, κατὰ ταὐτὰ ὄντως ἐρεῖ » μικτέον καὶ τὸ τῆς 
πλανωμένηρ, εἶδος αἰτίας, οἱ φέρειν πέφυκεν. ὧδε 
οὖν πάλιν ἀναχωρητέον᾽ καὶ λαβοῦσιν αὐτῶν τού- 
τῶν προσήκουσαν ἀρχὴν ἑτέραν αὖϑις αὖ, καϑάπερ 

περὲ τῶν τότε, νῦν οὕτω περὶ τούτων πάλιν ἀρκτέ- 
ov ἀπὶ ἀρχῆς. τὴν δὲ πρὸ τῆς οὐρανοῦ γενέσεως, 
πυρὸς, ὕδατός τε καὶ ἀέρος καὶ γῆς φύσιν, ϑεατέον 
αὐτὴν, καὶ τὰ πρὸ τούτου πάϑη. νῦν γὰρ οὐδείς 
πῶ γένεσιν αὐτῶν μεμήνυκεν, ἀλλ᾽ ὡς εἰδόσι πῦρ 0, 
τε ποτὲ ἐστι, καὶ ἕκαστον αὐτῶν, λέγομεν ἀρχὰς, 
αὐτὰ τιϑέμενοι στοιχεῖα τοῦ παντός" προσῆκον αὖ. 

.-- 
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. ποῖς οὐδ᾽ ὡς ἐν συλλαβῆς εἴδεσε μόνον εἰκότως ὑπὸ 
τοῦ καὶ βραχὺ φρονοῦντος ἀπεικασϑῆναι. νῦν δὲ 

ov» τό 7ε παρ᾽ ἡμῶν ὧδε ἐχέτω" τὴν μὲν περὶ &nd»- 
TOY εἶτε ἀρχὴν, εἴτε ἀρχὰς, εἴτε ὅπη δοκεῖ τούτων 
πέρι, τὸ νῦν οὐ 7 ῥητέον" δὲ ἄλλο μὲν οὐδὲν,-διὰ δὲ 
τὸ χαλεπὸν εἶναε κατὰ τὸν παρόντα τρόπον τῆς διεξ- 
ov δηλῶσαι τὰ δοκοῦντα. μὴϊ οὖν ὑμεῖς οἴεσϑε 
δεῖν ἐμὲ λέγειν, οὔτ᾽ αὐτὸς αὖ πείϑειν ἐμαυτὸν εἴην 
ἂν δυνατὸς ὡς ὀρθῶς ἐγχειροῖμ᾽ ὧν, τοσοῦτον ἐπι- 
βαλλόμενος ἔργον. τὸ δὲ καὶ ἀρχὰς ῥηϑὲν διαφυ- 
λάττων, τὴν τῶν εἰκότων λόγων δύναμιν, πειράσο- 
μαι μηδενὸς 3 ἧττον εἰκότα, μᾶλλον δὲ καὶ ἔμπροσϑεν 

“ἀπὶ ἀρχῆς περὶ ἑκάστων καὶ ξυμπάντων λέγειν. Θε- 
ὁν δὲ καὶ νῦν ἐπὶ ἀρχῇ τῶν λεγομένων, σωτῆρα, ἐξ 
ἀτόπου καὶ ἀήϑους διηγήσεως πρὸς τὸ τῶν εἰκότων 
δόγμα διασώζειν 7 ἡμᾶς ἐπικαλεσάμενοι, πάλιν ἀρχό- 
usu λέγειν. ἡ δ᾽ οὖν αὖϑις ἀρχὴ περὶ τοῦ παντὸς, 
ἔστω μειζόνως τῆς πρόσϑεν διῃρημένη. τότε μὲν 7ὰρ 
δύο εἴδη διειλόμεϑα, νῦν δὲ τρίτον ἄλλο γέγος ἡμῖν 
δηλωτέον. τὰ μὲν γὰρ δύο i ἱκανὰ ἦν ἐπὶ τοῖς ἔμ- 

^ προσϑεν λεχϑεῖσιν" ἕν μὲν, ὡς παραδείγματος εἷ- 
δος, ὑποτεϑὲν νοητὸν, καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὃν, μὲ- 
μημα δὲ παραδείγματος" δεύτερον, γένεσιν ἔχον καὶ 
ὅδρατόν. τρίτον δὲ τότε μὲν ov διειλόμεϑα, oui- 

. σάντες τὰ δύο ἕξειν ἱκανῶς" »U» δὲ ὃ λόγος ἔοικεν 

εἰσαναγκάζειν χαλεπὸν καὶ ἀμυδρὸν εἶδος ἐπιχειρεῖν 
λόγοις ἐμφανίσαι. τίνα οὖν ἔχον δύναμιν καὶ φύσι» 
αὐτὸ ὑποληπτέον; τοιάνδε μάλιστα πάσης εἶναι yt 
νώεως ὑποδοχὴν αὐτὸ, οἷον τιϑήνην. εἴρηται μὲν 
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οὖν τἀληϑὲς, δεῖ δ᾽ ἐναργέστερον εἰπεῖν περὶ αὐτοὶ. 
χαλεπὺν δὲ, ἄλλως τε καὶ διότι προαπορηϑῆναι πε- 
ρὲ πυρὸς καὶ τῶν μετὰ πυρὸς ἀναγκαῖον, τούτου 
χάριγ. τούτων γὰρ εἰπεῖν ἕκαστον, ὅποϊῖον ὄντως 

. ὅδωρ χρὴ λέγειν, μᾶλλον ἢ πῦρ, καὶ ónoiov ὅτιοῦν 
μᾶλλον ἢ καὶ ἅπαντα" καϑ' ἕκαστόν ve, οὕτως clayé 
τινι πιστῶς καὶ βεβαίως χρῆσϑαι λόγῳ" χαλεπόν. 
πῶς οὖν δὴ τοῦτ᾽ αὐτὸ, καὶ πῆ, καὶ -εἰ περὶ αὑτῶν 
εἰκότως διαποφηϑέντες λέγωμεν; πρῶτον μὲν o δὴ 
νῦν ὕδωρ ἃ ὠνομάκαμεν, πηγνύμενον, ὡς δοκοῦμεν, 
᾿λίϑους καὶ γῆν γιγνόμενον ὃ ὁρῶμεν" τηκόμενον ( δ᾽ αὖ 
καὶ διακχρινόμενον ταὐτὸν τοῦτο, πνεῦμα καὶ ἀέρα" 
(συγκαυϑέντα δὲ τὸν ἀέρα, καὶ πῦρ) ἀνάπαλιν δὲ 
συγχριϑὲν, καὶ λατασβεσϑὲν, εἰς ἐδέαν τὸ ἀπιὸν 

αὖϑις ἀέρος; j nip xài πάλιν ἀέρα ξυνιόντα καὶ 

πυκχνούμενον, νέφος καὶ ὁμίχλην. ἐκ δὲ τούτων» ἔτι 
“μᾶλλον ξυμπιλουμένων, ῥέον ὕδωρ. ἐξ ὕδατος δὲ, 
γῆν καὶ λίϑους αὖϑις" κύκλον τε οὕτω ,διαδιδόντα 

εἷς ἄλληλα, ὡς φαίνεται, τὴν γένεσιν. οὕτω δὴ T0U- 
τῶν οὐδέποτε τῶν αὐτῶν ἑκώστων φανταζομένων, 
ποῖον αὐτῶν, ὡς ὃν ὁτιοῦν τοῦτο καὶ οὐκ ἄλλο, πα- 
γίως διϊσχυριζόμενος » οὐκ αἰσχυνεῖ 75: τὶς αὑτὸν, 
αὖκ tovt». ἀλλ᾽ ἀσφαλέστατον ἂν μακρῷ περὶ τοὺ- 
τῶν τυϑεμένους, ὧδε λέγειν" ἀεὶ ὃ καϑορῶμεν, ἂλ- 
Aors ἄλλῃ γιγνόμενον, ὡς πῦρ, μὴ τοῦτο ἀλλὰ τὸ 
τοιοῦτον ὁκάστοτε προσαγορεύειν πῦρ' μηδὲ ὕδωρ 
τοῦτο, ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον ἀεέ" μηδὲ ἄλλο ποτὲ ug- 
δὲν, ὥς τιν᾽ ἔχον βιβαιότητα , 00a δεικνύντες TO én- 
ματι, τῷ τόδε καὶ τοῦτο ngosg onpero: , δηλοῦν i ἤμ. 

um 

- 
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γοὐμεϑά ti φεύγει γὰρ οὐχ ὑπομένον τὴν τοῦ τόδε 
καὶ τῆν τούτου καὶ τὴν τῷδε, καὶ πᾶσαν ὅση μόνο. 
μα ὡς ὄντα αὐτὰ ἐνδοίκνυται φάσις. ἀλλὰ ταῦτα 

μὲν ἕκαστα μὴ λέγειν" τὸ δὲ τοιοῦτον ἀεὶ περιφερό- 
μᾶνον, ὅμοιον, ἑκάστου πέρε καὶ ξυμπάντων οὕτω 
καλεῖν. καὶ δὴ καὶ πῦρ τὸ διὰ παντὸς τοιοῦτον, 

καὶ ἅπαν ὅσον περ ἂν ἔχῃ γένεσιν. ἐν ᾧ δὲ ἐγγεγνό- 
μενα ἕκαστα αὐτῶν φαντάζεται, καὶ πάλεν ἐκεῖθεν 
ἀπόλλυται, μόνον ἐκεῖνο ἂν προσαγορεύειν, τῷ τε 
τοῦτο καὶ τῷ τόδε προσχρωμένους ὀνόματι. τὸ δὲ, 
ὁποιονοῦν τι, ϑερμὸν ἢ λευκὸν, ἢ καὶ ὅδτιοῦν τῶν 
ἐναντίων, καὶ πινϑ᾽ ὅσα ἐκ τοὑτών, μηδὲν ἐκεῖνο 
ἂν τούτων καλεῖν. ἔτι δὲ σαφέστερον αὑτοῦ πέρι 
προθυμητέον αὖϑις εἰπεῖν. εἰ γὰρ πάντα τὶς axi 
ματα πλάσας ἐκ χρυσοῦ, μηδὲν. μεταπλάττων παύ-- 
oiTO ἕκαστα εἰς ἅπαντα, δεικνύντος δὴ τινος αὐτῶν 
ἕν, καὶ προσερομένου τί ποτὲ ἐστι, μακρῷ πρὸς ἀλὴ- 
Ota» ἀσφαλέστατον εἰπεῖν ὅτε χρυσός. τὸ δὲ τρί- 

-7ῶνον, ὅσά τε ἄλλα σχήματα ἐγνεγέγνετο, μηδέποτε 
λέγειν ταῦτα ὡς ὄντα, ἃ p μεταξὺ τιϑεμένου us- 
ταπέπτει" ἀλλ᾿ ἐὰν ἄρα καὶ τὸ τοιοῦτον μετὰ ἄσφᾳ» 
λείας ἐϑέλῃ δέχεσθαι τινὸς, ἀγαπᾶν. ὃ αὐτὸς δὴ 

λόγος καὶ περὶ τῆς τὰ πάντα δεχομένης σώματα gi- 
σεως" ταὐτὸν αὐτὴν ἀεὶ προσρητέον. ἐκ γὰρ τῆς 
ἑαυτῆς τοπαρώπαν ovx ἐξίσταται δυνάμεως. δέχεταί 
τ γὰρ ἀεὶ τὰ πάντα, καὶ μορφὴν οὐδεμίαν ποτὲ 
οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων ὁμοίαν εἴληφεν οὐδαμῆ οὗδα- 
μῶς. ἐχμαγεῖον ydg φὗσεε παντὶ κεῖται, κινοὺμεδ 
»óv τὲ xal διασχηματιζάμενον ὑπὸ τῶν εἰσιόντων. 



— 

ἅ...Ρ.δ1... 0. " TIMAEVS. 45 

φαίνεται δὲ δὲ ἐκεῖνα ἄλλοτε ἀλλοῖον. τὰ δὲ εἰσιόν- 
τὰ καὶ ἐξιόντα, τῶν ὄντων ἀεὶ μιμήματα, τυπωϑ έν- 
τα ὑπ αὐτῶν τρόπον τινὰ δύσφραστον καὶ ϑαύυμα- 
στὸν, ὃν εἰσαῦϑις μέτιμεν. ἐν δ᾽ οὖν τῷ παρόντι 
zo γένη «διανοηϑῆναι τριττὰ" τὸ μὲν, γιγνόμενον, 
τὸ δ᾽ ἐν ᾧ γίγνεται » τὸ δ᾽ ὅϑεν ἀφομοιούμενον φύε- 
ται τὸ γιγνόμενον. καὶ δὴ καὶ προυεικάσαι ἘΠ 
τὸ μὲν —— unw, τὸ δ᾽ ὅϑεν, πατρί" 
δὲ μεταξὺ TOUTOY φύσιν, ἐκγόνῳ" νοΐσαΐ τὸ ὡς οὐκ 

ἂν ἄλλως ἐχευπώματος ἔσεσθαι μέλλοντος ἰδεῖν ποι- 
κίλου πάσας ποικιλίας, τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐν ᾧ ἐκτυποὺμε- 
νον ἐνίσταται, γένοιτ! ἂν παρεσχευασμένον εὖ, πλὴν 
ἄμορφον ὃν ἐχείνων ἁπασῶν τῶν ἰδεῶν ὅσας μέλλει 
᾿δέχεσϑαι. ποϑὲν. ὅμοιον γὰρ ὃν τῶν ἐπεισιόντων 
τινὶ, τῷ τῆς ἐναντίας τά τε τῆς παράπαν ἄλλης φὺ- 
σεὼς, ὁπότ ἔλϑοι, δεχόμενον, κακῶς ἂν ἀφομοιοῖ, 
τὴν αὑτοῦ παρεμφαίνων ὄψιν. διὸ καὶ πάντων ἐκ. 
τὸς εἰδῶν εἶναι χρεὼν τὸ τὰ πάντα ἐνδεξόμενον ἐν 
αὑτῷ γένη" καϑάπερ περὶ τὰ ἀλείμματα, ὅπόσα 
εὐώδη, τὰ δεξόμενα ὑγρὰ τὰς ὀσμάς" ὅσοι τε ἔν τὺ- 
σι τῶν μαλακῶν σχήματα ἀπομάττειν ἐπιχειροῦσι, 
τοπαράπαν σχῆμα οὐδὲν ἔνδηλον ὑπάρχειν éóior, 
προομαλύναντες δὲ, δτιλειότατὸν ἀπεργάζονται. ταὖ- 
τὸν οὖν καὶ τῷ τὰ τῶν πάντων ἀεί τε ὄντων, κατὰ 

πᾶν ξαυτοῦ, πολλάκις ἀφομοιώματα καλῶς μέλλοντι 

δέχεσθαι, πάντων ἐκτὸς αὐτῶν προσήκει πεφυκέναι 
τῶν εἰδῶν. διὸ τὴν τοῦ 7ιγονό toc ὁρατοῦ καὶ παν- 
τὸς αἰσϑητοῦ μητέρα καὶ ὑποδοχὴν, μὴτε γῆ», , μὴτε 
ἀέρα, μήτε πῦρ, μὴτε ὕδωρ λέγωμεν, μήτε ὅσα dx 

4 
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᾿ τούτων, μήτε ἐξ ὧν ταῦτα γέγονεν" ἀλλ᾽ ἀόρατον 
εἶδός τι καὶ ἄμορφον; πανδεχές. μεταλαμβάνον δὲ- 
ἀπορώτατά πὴ τοῦ νοητοῦ, καὶ δυσαλωτότατον αὖ- 
τὸ λέγοντες, ov ψευσόμεϑα. καϑόσον δὲ ἐκ τῶν 

πρρειρημένων δυνατὸν ἐφικνεῖσθαι τῆς φύσεως αὖ- 
τοῦ, τῇδ᾽ ἂν τις ὀρθότατα λέγοι. πῦρ μὲν ξκάατο- 
18, αὐτοῦ τὸ πεπυρωμένον μέρος φαίνεσθαι" τὸ δὲ 
ὑγρανϑὲν, ὕδωρ. γῆν δὲ καὶ ἀέρα, καϑόσον ἂν μὲ 
μήματα τούτων δέχηται. λόγῳ δὲ δὴ μᾶλλον τὸ TOv 
ὄνδε διοριζομένοις meo αὐτῶν διασκεπτέον" dg ἐ 
στί τι πῦρ αὐτὸ ἐφ᾽ ξαυτοῦ, καὶ πάντα περὶ ὧν ἀεὶ 
λέγομεν, οὕτως αὐτὰ καϑ' αὑτὰ ἕκαστα ὄντα" ἢ 
ταῦτα ἅπερ καὶ βλέπομεν, ὅσά τὸ ἄλλα διὰ τοῦ σὼ' 
ματος αἰσϑανόμεϑα, μόνα ἐστὶ τοιαύτην ἔχοντα a- 
λήϑειαν, ἄλλα δὲ οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτα οὐδαμῇ οὖ- 
δαμῶς" ἀλλὰ μάτην ἑκάστοτε εἶναί D φαμὲν εἶδος 
ἑκάστου νοητόν. τὸ δὲ, οὐδὲν ἄρ᾽ ἦν πλὴν λόγος. 
οὔτε οὖν δὴ τὸ παρὸν , ἄκριτον καὶ ἀδίκαστον ἂ- 
φέντα, ἄξιον φάναι διϊσχγριζόμενον ἔχειν οὕτως, 
οὔτ᾽ ἐπὶ ; μήκει λόγου πάρεργον ἄλλῳ μῆκος ἐπεμβλη- 
τέον. εἰ δὲ τις ὥρος δρισϑεὶς, μέγας διὰ | βραχέων 
φανείη, τοῦτο μάλιστα καιριώτατον γένοιτ᾽ ἄν. ὧδε 
οὖν τὴν y ἐμὴν τίϑεμαι ψῆφον αὐτός. εἰ μὲν νοῦς 
καὶ δόξα ἀληϑὴς ἐστὸν δύο γένη, παντάπασιν εἶναι 
xx αὑτὰ ταῦτα, ἀναίσϑητα ὗ bg ἡμῶν, εἴδη voob- 
μενα μόνον" εἰ δ᾽ ὡς τισὶ φαίνεται, δόξα ἁληϑὴς 
γοῦ διαφέροιτο μηδὲν, πάνϑ᾽ ὁπόσα ἂν διὰ τοῦ σώ- 
ματος αἰσϑθανώμεϑα, ϑετέον βεβαιότατα. δύο δὴ 
λεκτέον γέκείγω, διότι χωρὶς γεγόγατον, ἀνομοίως 
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τὸ ἔχετον. τὸ μὲν ydo αὐτῶν, διὰ διδαχῆς, τὸ δ᾽ 
ὑπὸ πειϑοῦς ἡμῖν ἐγγίγνεται. καὶ τὸ μὲν, ἀεὶ ; μετὰ 
ἀληϑοῦς λόγου" τὸ δὲ, ἄλογον. καὶ τὸ μὲν ; ἀκίνῃ 
τὸν πειϑοῖ, τὸ δὲ, μεταπειστόν. καὶ τοῦ μὲν nd»- 
vu ἄνδρα μετέχειν φατέον, νοῦ δὲ, θεοὺς, ἀνϑρώ- 
πων δὲ γένος, βραχὺ τι. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, 
ὁμολογητέον μὲν εἶναι τὸ κατὰ ταὐτὰ ἔχον εἶδος, 
ἀγέννητον καὶ ανώλεϑρον , Οὔτε εἷς ἑαυτὸ εἰσδεχό- 
μενον ἄλλο ἄλλοθεν, οὔτε αὑτὸ εἰς ἀλλό ποι ἰόν" 
ἀόρατον δὲ καὶ ἄλλως ἀναίσθητον, τοῦτο ὃ δὴ vó- 
σις εἴληχεν ἐπισκοπεῖν. τὸ δὲ ὁμώνυμον, ὅμοιόν τε 
ἐχείνῳ, δεύτερον αἰσϑητὸν : γενητὸν, πεφορημένον 
ἀεί" γιγνόμενον ἔν Tu» τόπῳ, καὶ πάλιν ἐκεῖθεν 
ἀπολλύμενον" δόξῃ μδτ᾽ αἰσϑήσεως περιληπτόν. τρί- 
τον δὲ αὖ γένος ὃν τὸ τῆς χώρας ἀεὶ φϑορὰν οὗ 
προσδεχόμενον, ἕδραν δὲ παρέχον ὅσα ἔχει γένεσιν 
πᾶσιν, αὐτὸ δὲ μετ ἀναισϑησίας ἁπτὸν, λογισμῷ 
τινε γόϑῳ μόγις πιστόν. πρὸς ὃ ὃ δὲ καὶ ὀνειροπολοῦ- 

μεν βλέποντες, καὶ φαμὲν ἀναγκαῖον εἶναί που, τὸ 
ὃν ἅπαν, ἔν τινι τόπῳ , καὶ κατέχον χώραν τινὰ" τὸ 
δὲ μήτε ἐν γῇ. μήτὲ που κατ οὐρανὸν, οὐδὲν εἶναι. 
ταῦτα δὲ πάντα, καὶ τὰ τούτων ἀδελφὰ, καὶ περὶ 
τὴν ἄϊπνον καὶ ἀληϑῶς φύσιν ὑπάρχουσαν, ὑπὸ 
ταύτης τῆς ὀνειρώξεως, οὗ δυνατοὶ γιγνόμεθα ἐγερ- 
ϑέντες διοριξόμενοι τἀληϑὲς λέγειν, ὧς εἰκόνι μέν" 
ἐπείπερ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἐφ᾽ ᾧ γέγονεν, ἑαυτῆς ἐ- 
eri», ἑτέρου δὲ Tivog ἀεὶ φέρεται φάντασμα. διὰ 
ταῦτα ἐν ἑτέρῳ προσήκει 1 τινὶ γέγνεσθαι, οὐσίας à ἄ’ 
μωσγέπως ἀντεχομένην, ἢ μηδὲν τοπαράπαν αὐτὴν 

, 
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τὸ σχεῖν τὴν δύναμιν ἢ ἣν νῦν εἴληχεν εἰρήσϑω" τὸ 
δὲ μέγιστον αὐτῶν εἰς ὠφέλειαν ἔργον, δι ὃ ϑεὸς 
αὖϑ' ἡμῖν δέδώρηται, μετὰ τοῦτο ῥητέον. ὄψις δὴ, 
κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον, αἰτία τῆς μεγίστης ὠφελείας 
γέγονεν ἡμῖν" ὅτι τῶν νῦν λόγων περὶ τοῦ παντὸς 
ἱεγομένων οὐδεὶς ἄν ποτε ἐῤῥήϑη, μήτε ἄστρὰ, μὴ- 
τε ἥλιον, μὴτ' οὐρανόν ἰδόντων. νῦν δ᾽ ἡμέρα τε καὶ 
γνὺξ ὀφϑεῖσαι, μῆνές τε καὶ ἐνιαυτῶν περίοδοι μεμη-- 
χάνηται μὲν ἀριϑμὸν , χρύνου δὲ ἔννοιαν, περί t5 
τῆς τοῦ παντὸς φύσεως ζήτησιν ἔδοσαν. ἐξ ὧν ἐπο- 
ισάμεϑα φιλοσοφίας γένος" οὗ μεῖζον ἀγαϑὸν oU? 

,ζλ:ϑεν οὔϑ᾽ ἥξει ποτὲ τῷ ϑνητῷ γένει δωρηϑὲν ἐκ 
ϑεῶν. λέγω δὴ τοῦτο ὀμμάτων μέγιστον ἀγαϑόν. 
τἄλλα δὲ ὅσα ἐλάττω τέ ὧν ὑμνοῖμεν; ὧν ὃ μὴ φι- 

, ἀύσοφος τυφλωϑεὶς , ὀδυρόμενος ἄν ϑρηνοῖ μέτην. 
ἀλλὰ τοῦτο λεγέσϑω παρ᾿ ἡμῶν, αὐτὰ ἐπὶ ταύτῃ 
τῇ αὐτίᾳ ϑεὸν ἡ ἡμῖν ἀνευρεῖν" δωρήσασϑαΐ τε ὄψιν, 
ἵνα tdg ἐν οὐρανῷ τοῦ νοῦ κατιδόντος περιόδους, 

χρησαίμεϑα ἐπὶ τὰς περιφορὰς τὰς τῆς παρ᾽ ἡμῖν 
διανοήσεως, συγγενεῖς ἐκείναις οὖσας ̓ ἀταράκτοις 
τεταραγμένας. ἐκμαϑόντες δὲ, καὶ λογισμὸν κατὰ 
φύσιν ὀρϑότητος μετασχόντες " μιμούμενον τὰς τοῦ 
Θεοῦ πάντως ἀπλανεῖς οὔσας, τὰς ἐν ἡ ἡμῖν πεπλανη- 

μένας καταστησαίμεϑα. φωνῆς τε δὴ καὶ ἀκοῆς πέ- 
ρει πάλιν ὅ αὐτὸς λόγος, ἐπὶ ταῦτα τῶν αὐτῶν ἕνε- 
κα παρὰ ϑεῶν δεδωρῆσϑαι. λόγος τὲ ydQ ἐπὶ αὐτὰ 

ταῦτα τέτακται, . γίστην ξυμβαλόμενος εἰς αὐτὰ 
“μοῖραν" ὅσον τ' αὖ μουσικῆς φωνῆς χρήσιμον, πρὸς 
ἀκοὴν ἕνεκα ἁρμονίας ἐστὶ δοϑέν. ἢ δὲ ἁρμονία, 
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— ἔχουσα φορὰς "ταῖς ἐν ἡμῖν τῆς vri πϑ- 
φιόδοις, τῷ μετὰ νοῦ προσχρωμένῳ μούσαις, ovx 
ἐφ᾽ ἡδονὴν ἄλογον, καϑάπερ νῦν, εἶναι δοκεῖ χρὴ- 
σιμος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν γεγονυῖαν ἐν ἡμῖν ἀνάρμοστον 
ψυχῆς περίοδον , εἰς εἰς κατακόσμησιν καὶ συμφωνίαν 
δαυτῇ ξύμμαχος ὑπὸ μουσῶν δέδοται" καὶ ῥυϑμὸς 
αὖ, διὰ τὴν ἄμετρον ἐμ ἡμῖν καὶ χαρίτων ἐπιδεᾶ 
γιγνομώην ἐν τοῖς πλείστοις ἕξιν, ἐπίκουρος ἐπὶ 
ταῦτα ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἐδόϑη. τὸ μὲν οὖν παρελῆ- 
λυϑότα τῶν εἰρημένων, πλὴν βραχέων, ἐπιδέδεικται 
τὰ διὰ νοῦ δεδημιουργημένα. δεῖ δὲ καὶ τὰ δὲ a- 
»ἄγκης γιγνόμενα τῷ λόγῳ παραϑέσϑαι. μεμιγμένη 
ydg ovr E τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις, ἐξ ἀνάγκης 
Te καὶ νοῦ συστάσεως ἐγενήϑη. γοῦ δὲ ἀνάγκης &g- 
χοντος, τῷ πείϑειν αὐτὴν τῶν γιγνομένων τὰ πλεῖ- 
στα ἐπὶ τὸ βέλτιστον ἄγειν, ταὑτῃ κατὰ ταὐτὰ δὲ 
ἀνάγκης ἡττωμένης ὑπὸ πειϑοῦς ἔμφρονος, οὕτω 
xaT ἀρχὰς ξυνίστατο τόδε τὸ πᾶν. εἴτις οὖν ἦ ye 
γονε, κατὰ ταὐτὰ ὄντως ἐρεῖ, μικτέον καὶ τὸ τῆς 
πλανωμένης εἶδος αἰτίας, οἵ φέρειν πέφυκεν. ὧδε 
οὖν πάλιν ἀναχωρητέον" καὶ λαβοῦσιν αὐτῶν tob- 
τῶν προσήχουσαν ἀρχὴν ἑτέραν αὖϑις αὖ, καϑάπερ 
περὶ τῶν τότε, νῦν οὕτω περὶ τούτων πάλιν ἀρκτέ- 
ον ἀπὲ ἀρχῆς. τὴν δὲ πρὸ τῆς οὐρανοῦ γενέσεως, 
συρὸς, ὕδατός τε καὶ ἀέρος καὶ γῆς φύσιν, ϑεατέον 
αὐτὴν, καὶ τὰ “πρὸ τούτου ndr. γῦν γὰρ οὐδείς 
πω γένεσιν αὐτῶν ̓ μεμήνυκεν, ἀλλ᾽ ὡς εἰδόσι πῦρ * 
tu ποτὲ ἐστι, καὶ ἕκαστον αὐτῶν, λέγομεν ἀρχὰς, 
αὐτὼ τιϑέμενοι στοιχεῖα τοῦ πανεύς " προσῆκον αὖ. 



) 

- 

45 : ; PLATONIS c.d,e.p.4 9.a. 

] et οὐδ᾽ ὡς Ey συλλαβῆς εἴδεσι μόνον εἰκότως ὑπὸ 
τοῦ καὶ βραχὺ φρονοῦντος ἀπεικασϑῆναι. νῦν δὲ 
ov» τό γε παρ᾽ ἡμῶν ὧδε ἐχέτω" τὴν μὲν περὶ ἅπάν- 
τῶν εἴτε ἀρχὴν, εἴτε ἀρχὸς, εἴτε ὅπη δοκεῖ τούτων 
πέρι, τὸ νῦν οὔ ῥητέον" 0r ἄλλο μὲν οὐδὲν, -διὰ δὲ 
τὸ χαλεπὸν εἶναι κατὰ τὸν παρόντα τρόπον τῆς διεῖ- 
ὅδου δηλῶσαι τὰ δοκοῦντα. μὴτ᾽ -ovy ὑμεῖς οἴεσθε 
δεῖν ἐμὲ λέγειν, oU? αὐτὸς αὖ πείϑειν ἐμαυτὸν εἴην 
ἂν δυνατὸς ὡς ὀρθῶς ἐγχειροῖμ᾽ ὧν, τοσοῦτον ἐπι- 
βαλλόμενος ἔργον. τὸ δὲ καὶ ἀρχὸς ῥηϑὲν διαφυ- 
λάττων, τὴν τῶν εἰκότων λόγων δύναμιν, πειράσο- 
μαι μηδενὸς ἧττον εἰκότα, μᾶλλον δὲ καὶ ἔμπροσθεν 

“ἀπὶ ἀρχῆς περὶ ἑκάστων καὶ ξυμπάντων λέγειν. Θε- 
ὁν δὲ καὶ νῦν ἐπὶ ἀρχῇ τῶν λεγομένων, σωτῆρα, ἐξ 
ἀτόπου καὶ ἀήϑους διηγήσεως πρὸς τὸ τῶν εἰκότων 
δόγμα διασώζειν ἡμᾶς ἐπικαλεσάμενοι, πάλιν ἀρχό- 
μεϑα λέγειν. ἢ δ᾽ οὖν αὖϑις ἀρχὴ περὶ τοῦ παντὸς, 
ἔστω μειζόνως τῆς πρόσϑεν διῃρημένη. τότε μὲν γὰρ 
δύο εἴδη διειλόμεϑα, vU» δὲ τρίτον ἄλλο γένος tjui» 
δηλωτέον. τὰ μὲν γὰρ δύο ἱκανὰ ἣν ἐπὶ τοῖς ἔμ- 
τροσϑὲν λεχϑεῖσιν" ἕν μὲν, ὡς παραδεέγματος εἷ- 
δος, ὑποτεϑὲν νοητὸν, καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὃν, μί- 
npo δὲ παραδείγματος" δεύτερον, γένεσιν ἔχον καὶ 
ὁρατόν. τρίτον δὲ τότε μὲν οὐ διειλόμεθα, νομὶ- 

. σάντες τὰ δύο ἕξειν ἱκανῶς" νῦν δὲ ὃ λόγος ἔοικεν 
εἰσαναγκάζειν χαλεπὸν καὶ ἀμυδρὸν εἶδος ἐπιχειρεῖν 
λόγοις ἐμφανίσαι. τίνα οὖν ἔχον δύναμιν καὶ φύσιν 
αὐτὸ ὑποληπτέον; τοιάνδε μάλιστα πάσης εἶναι γε: 
νέυεως ὑποδοχὴν αὐτὸ, οἷον τιϑήνην. εἴρηται μὲν 
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οὖν τἀληϑὲς, δεῖ δ᾽ ἐναργέστερον εἰπεῖν περὶ ávici. 
χαλεπὸν δὲ, ἄλλως τε καὶ διότι προαπορηϑῆναι πε- 
ρὲ πυρὸς καὶ τῶν μετὰ πυρὸς ἀναγκαῖον, τούτου 
χάριγ. τούτων γὰρ εἰπεῖν ἕκαστον, ὁποῖον ὄντως 

. ὅδωρ χρὴ λέγειν, μᾶλλον ἢ πῦρ, καὶ ὁποῖον ὁτιοῦν 
μᾶλλον ἢ καὶ ἅπαντα" καϑ' ἕκαστόν τε, οὕτως ὥαχὲέ 
τενι πιστῶς καὶ βεβαίως χρῆσϑαι λόγῳ" χαλεπόν. 
πῶς οὖν δὴ τοῦτ᾽ αὐτὸ, καὶ πῆ, καὶ -εἰ περὶ αὐτῶν 
εἰκότως διαποφηϑέντες λέγωμεν; ; πρῶτον μὲν ὃ δὴ 
γῦν ὕδωρ à ὠνομάκαμεν, πηγνύμενον, ὡς δοκοῦμεν, 
᾿λέϑους καὶ γῆν γιγνόμενον ὁρῶμεν" τηκόμενον δ᾽ αὖ 
καὶ διακρινόμενον ταὐτὸν τοῦτο, πνεῦμα καὶ ἀέρα" 
(συγκαυϑέντα δὲ τὸν ἀέρα, καὶ πῦρ) ἀνάπαλιν δὲ 
συγχριϑὲν, καὶ κατασβεσϑὲν, εἷς ἐδέαν τὸ ἀπιὸν 
αὖϑις ἀέρος; ; nip: xai πάλιν ἀέρα ξυνιόντα' καὶ 

πυχνούμενον, νέφος καὶ ὁμίχλην. ἐκ δὲ τούτων ἔτι 
᾿μδλλον ξυμπιλουμένων, ῥέον ὕδωρ’ ἐξ ὕδατος δὲ, 
γῆν καὶ λίϑους αὖϑις" κύκλον τὸ οὕτω. διαδιδόντα 

εἷς ἄλληλα, ὡς φαίνεται, τὴν γένεσιν. οὕτω δὴ τοὐ- - 
τῶν οὐδέποτε τῶν αὐτῶν ἑχώστων φανταζομένων, 
ποῖον αὐτῶν, ὡς ὃν ὁτιοῦν τοῦτο καὶ οὐκ ἄλλο, πα- 
γίως  διζσχυριζόμενος, οὐκ αἰσχυνεῖ ye τὶς αὑτὸν, 
αὖκ ἔστιν. ἀλλ᾽ ἀσφαλέστατον ἂν μακρῷ περὲ τού- 
τῶν τυϑεμένους , ὧδε λέγειν" ἀεὶ ὃ καϑορῶμεν, ἄλ- 
λοτε ἄλλῃ γιγνόμενον, ὡς πῦρ, μὴ τοῦτο ἀλλὰ τὸ 
τοιοῦτον ἑκάστοτε προσαγορεύειν πῦρ" * μηδὲ ὕδωρ 
τοῦτο, ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον ἀεί" μηδὲ ἄλλο ποτὲ μη- 
δὲν, ὥς τιν᾽ ἔχον βεβαιότητα, ὅσα δεικνύντες TO) én- 
U&TL, τῷ τόδε καὶ τοῦτο προσχρώμενοι, δηλοῦν jj. 

“- 
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| γοὐμεϑά τί. φεύγει γὰρ οὐχ ὑπομένον τὴν" τοῦ τόδε 
καὶ τὴν 1 TOUTOV καὶ τὴν τῷδε, καὶ πᾶσαν ὅση μόνο. 
μα ὡς ὄντα αὐτὰ ἐνδείκνυται φάσις. ἀλλὰ ταῦτα 
εὲν ἕκαστα μὴ λέγειν" τὸ δὲ τοιοῦτον ἀεὶ περιφερό- 
pvo? , ὅμοιον, ἑκάστου πέρι καὶ ξυμπάντων οὕτω 

καλεῖν" καὶ δὴ καὶ πῦρ τὸ διὰ παντὸς τοιοῦτον, 
καὶ ἅπαν ὅσον περ ἂν ἔχῃ γένεσιν. dv ᾧ δὲ ἐγγιγνό- 
μενα ἕκαστα αὐτῶν φαντάζεται, καὶ πάλιν ἐκεῖϑεν 
ἀπόλλυται, μόνον ἐκεῖνο ἂν προσαγορδύειν, τῷ Te 
τοῦτο καὶ τῷ τόδε προσχρωμένους ὀνόματι. τὸ δὲ, 
ὁποιονοῦν τι, ϑερμὸν ἢ λευκὸν, ἢ καὶ δτιοῦν τῶν 
ἐναντίων, καὶ πάνϑ'᾽ ὅσα ἐκ τοὐτών, μηδὲν ἐκεῖνο 

ἂν τούτων καλεῖν. ᾿ἔτι δὲ σαφέστερον» αὐτοῦ πέρι 
προϑυμητέον αὖϑις εἰπεῖν. εἰ γὰρ πάντα τὶς σχή- 
ματα πλάσας ἐκ χρυσοῦ, μηδὲν. μεταπλάττων παὗὺ- 
olbro ἕκαστα eig ἅπαντα, δεικνύντος δὴ τινος αὐτῶν 
ἕν, καὶ προσερομέγου τί ποτέ ἐστι, μακρῷ πρὸς ἀλή- 
Stay ἀσφαλέστατον εἰπεῖν ὅτι χρυσός. τὸ δὲ τρέ- 

- ͵ζῶώνον», ὅσά τὲ ἄλλα σχήματα ἐνεγίγνετο, μηδέποτε 
λέγειν ταῦτα ὡς d ὄντα, ἃ p μεταξὺ τιϑεμένου με- 
ταπέπτει" ἀλλ᾽ ἐὰν ἃ aga : καὶ τὸ τοιοῦτον μετὰ ἄσφᾳῳ» 

λείας ἐϑέλῃ δέχεσϑαι τινὸς, ἀγαπᾷν. Ó αὐτὸς δὴ 
. Aóyog καὶ περὶ τῆς τὰ πάντα δεχομένης σώματα φὺ- 

σεως" ταὐτὸν αὐτὴν ἀεὶ προσρητέον. ἐκ γὰρ τῆς 
ἑαυτῆς τοπαρώπαν ovx ἐξίσταται δυνάμεως. δέχοταί 

τὸ γὰρ ἀεὶ τὰ πάντα, καὶ μορφὴν οὐδεμίαν ποτὲ 
οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων ὁμοίαν εἴληφεν. οὐδαμῆ ovOa- 
μῶς. ἐκμαγεῖον ydo φύσει παντὶ κεῖται, κινούμδ- 
»ó» τὸ xai διασχηματιζόμενον ὑπὸ τῶν εἰσιόντων, 
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galveszas δὲ δὲ ἐκεῖνα ἄλλοτε ἀλλοῖον. τὰ δὲ εἰσιόν- 
τὰ καὶ ἐξιόντα, τῶν ὄντων ἀεὶ μιμήματα, τυπωϑ έν- 
τα ὑπὲ εὐτῶν τρόπον riv δύσφραστον καὶ ϑαύυμα- 
στὸν, ὃν εἰσαῦϑις μέτιμεν. ἐν δ᾽ οὖν τῷ παρόντι 
Ζρὴ γένη «διαγοηϑῆναι τριττά" τὸ μὲν, γιγνόμενον, ἰ 
τὸ δ᾽ ἐν ᾧ γίγνεται, τὸ δ᾽ ὅϑεν ἀφομοιούμενον φύε- 
ται τὸ γιγνόμενον. καὶ δὴ καὶ προυεικάσαι πρέπει, 
τὸ μὲν δεχόμενον, μηνοὶ, τὸ δ᾽ ὅϑεν, πατρί" τὴν 
δὲ μεταξὺ τούτων φύσιν, ἐκγόνῳ᾽ νοΐσαί τε ὡς οὐκ 

ἂν ἄλλως ἐκευπώματος ἔσεσθαι μέλλοντος ἐδεῖν ποι- 

κίλον πάσας ποικιλίας, τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐν ᾧ ἐχτυποὺμε- 
vov ἐνίσταται, γένοιτ! ἂν παρεσκευασμένον εὖ, πλὴν 
“ἄμορφον ὃν ἐκείνων ἁπασῶν τῶν ἰδεῶν ὅσας μέλλει 

᾿᾿δέχεσϑαι ποϑέν. ὅμοιον γὰρ ὃν τῶν ἐπεισιόντων 
τινὶ, τὰ τῆς ἐναντίας τά τε τῆς παράπαν ἄλλης φὺ- 
σεὼς, ónót ἔλϑοι, δεχόμενον, κακῶς ἂν ἀφομοιοῖ, : 
τὴν αὑτοῦ παρεμφαΐίνων ὄψι». διὸ καὶ πάντων éx- 
τὸς εἰδῶν εἶναι χρεὼν τὸ τὰ πάντα ἐνδεξόμενον ἐν 
αὑτῷ γένη" καϑάπερ περὶ τὰ ἀλείμματα, ὅπόσα 
εὐώδη, τὰ δεξόμενα ὗ ὑγρὰ τὰς ὀσμάς" ὅσοι τε Ey τι- 
σι τῶν μαλακῶν σχήματα ἀπομάττειν» ἐπιχειροῦσι, 
τοπαράπαν σχῆμα οὐδὲν ἔνδηλον ὑπάρχειν ἐῶσι, 
προομαλύναντες δὲ, ὁτιλειότατὸν ἀπεργάζονται. ταὖ- 
τὸν οὖν καὶ τῷ τὰ τῶν πάντων ἀεί τε ὄντων, κατὰ 
πᾶν ξαυτοῦ, πολλάκις ἀφομοιώματα καλῶς μέλλοντι 

δέχεσθαι, πάντων ἐκτὸς αὐτῶν προσήκει πεφυκέναι 
τῶν εἰδῶν. διὸ τὴν τοῦ γεγονότος ὁρατοῦ καὶ παν- 
τὸς αἰσϑητοῦ μητέρα καὶ ὑποδοχὴν, μὴτε γῆν, μ » μὴτε 
ἀέρα, μὴτε πῦρ, δὴ ὕδωρ λέγωμεν, μήτε ὅσα ἐκ 

4 



46 PLATO NIS be. 

᾿ τούτων, μήτε ἐξ ὧν ταῦτα γέγονεν" ἀλλ᾿ ἀόρατον 
εἶδός τι καὶ ἄμορφον, πανδεχές. μεταλαμβάνον δὲ- 
ἀπορώτατά πη τοῦ νοητοῦ, καὶ δυσαλωτότατον αὖ- 
τὸ λέγοντες , οὐ ψευσόμεϑα. καϑόσον δὲ ἐκ τῶν 
πρρειρημένων δυνατὸν ἐφικνεῖσθαι τῆς φύσεως av- 
τοῦ, τῇδ᾽ ἂν τις δρϑύτατα λέγοι. πῦρ μὲν ἑκάατο- 
15, αὐτοῦ τὸ πεπυρωμένον μέρος φαένεσθαι" τὸ δὲ 
ὑγρανϑὲν ἢ ὕδωρ. γῆν δὲ καὶ ἀέρα, καϑόσον ἂν με- 
μήματα τούτων δέχηται. λόγῳ δὲ δὴ μᾶλλον τὸ του- 
ó»ós διοριζομένοις περὶ αὑτῶν διασκεπτέον" ἀρ ἐ- 
στί τι πῦρ αὐτὸ i ξαυτοῦ, καὶ πάντα περὶ ὧν ἀεὶ 
λέγομεν, οὕτως αὐτὰ xaÓ' αὑτὰ ἕχαστα ὄντα" ἢ 
ταῦτα ἅπερ καὶ βλέπομεν, ὅσά τὸ ἄλλα διὰ τοῦ σὼ" 
ματος αἰσθανόμεθα, μόνα ἐστὶ τοιαύτην ἔχοντα à- 
λήϑειαν, ἄλλα δὲ οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτα οὐδαμῆ οὐ- 
δαμῶς" ἀλλὰ μάτην ἑκάστοτε εἶναί D φαμὲν εἶδος 
ἑκάστου γοητόν. τὸ δὲ, οὐδὲν ἄρ᾽ ἦν πλὴν λόγος. 
οὔτε οὖν δὴ τὸ παρὸν, ἄκριτον καὶ ἀδίκαστον ἀ- 
φέντα, ἄξιον φάναι διϊσχυριξόμενον ἔχειν οὕτως, 
οὔτ᾽ ἐπὶ μήκει λόγου πάρεργον» ἄλλῳ μῆκος ἐπεμβλη- 
τέον. εἰ δὲ τις ὅρος δρισϑεὶς, μέγας διὰ βραχέων 
φανείη, τοῦτο μάλιστα καιριώτατον γένοιτ᾽ ἄν. ὧδε 
οὖν τὴν y ἐμὴν τύϑεμαι ψῆφον αὐτός. εἰ μὲν νοῦς 
καὶ δόξα ἀληϑὴς ἐστὸν δύο γένη, παντάπασιν εἶναι 
καϑ᾽ αὑτὰ ταῦτα, ἀναίσϑητα ü ὗφ᾽ ἡμῶν, εἴδη νοοὗ- 
μενα uóvoy* εἰ δ᾽ ὡς τισὶ φαίνεται, δόξα ἀληϑὴς 
γοῦ διαφέροιτο μηδὲν, πάνθ᾽ ὁπόσα ἂν διὰ τοῦ σὼώ- 
ματος αἰσϑδανώμεϑα, ϑετέον βεβαιότατα. δύο δὴ 
λεκτέον χέκείνω, διότι χωρὶς γεγόγατον, ἀνομρέως 
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τὸ ἔχετον. τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν, διὰ διδαχῆς, τὸ δ᾽ 
ὑπὸ πειϑοῦς ἡμῖν ἐγγίγνεται. καὶ τὸ μὲν, ἀεὶ μετὰ 
ἀληϑοῦς λόγου" τὸ δὲ, ἄλογον. καὶ τὸ μὲν, ἀκίνῃ 
τὸν πειϑοῖ, τὸ δὲ, μεταπειστόν. καὶ τοῦ μὲν πάν- 
τὰ ἄνδρα μετέχειν φατέον, νοῦ δὲ, θεοὺς, ἀνϑρὼ- 
spy δὲ γένος, βραχὺ τι. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, 
ὁμολογητέον μὲν εἶναι τὸ κατὰ ταὐτὰ ἔχον εἶδος, 
ἀγέννητον καὶ ανώλεϑρον, οὔτε sig ἑαυτὸ εἰσδεχό- 
μενον ἄλλο ἄλλοϑεν, οὔτε αὐτὸ εἷς ἀλλό ποι ἰόν" 
ἀόρατον δὲ καὶ ἄλλως ἀναίσθητον, τοῦτο ὃ δὴ νό- 
σις εἴληχεν ἐπισχοπεῖν. τὸ δὲ ὁμώνυμον, ὅμοιόν τὸ 
ἐχείνῳ, δεύτερον αἰσϑητὸν, γενητὸν , πεφορημένον» 
ἀεί" γιγνόμενον ἔν τινι τόπῳ, καὶ πάλιν ἐκεῖθεν 
ἀπολλύμενον" δόξῃ μετ᾽ αἰσϑήσεως περιληπτόν. τρί- 
τον δὲ αὖ γένος ἂν τὸ τῆς χώρας ἀεὶ φϑορὰν οὗ 
προσδεχόμενον a ἕδραν δὲ παρέχον ὅσα ἔχει γένεσιν 
πᾶσιν, αὐτὸ δὲ uer ἀναισϑησίας ἁπτὸν, λογισμῷ 
Tut γόϑῳ μόγις πιστόν. πρὸς ὃ ὁ δὲ καὶ ὀνειροπολοῦ- 
μὲν βλέποντες, καὶ φαμὲν ἀναγκαῖον εἶναί πον, τὸ 
ὃν ἅπαν, ἔν τινε τόπῳ, καὶ κατέχον χώραν τινά" τὸ 
δὲ μήτε ἐν γῇ, μήτὲ που xav οὐρανὸν, οὐδὲν εἶναι. 
ταῦτα δὲ πάντα, καὶ τὰ τούτων ἀδελφὰ, καὶ περὶ 
τὴν ἄϊπνον καὶ ἀληϑῶς φύσιν ὑπάρχουσαν, ὑπὸ 
ταύτης τῆς ὀνειρώξεως, οὗ δυνατοὶ γιγνόμεθα ἐγερ- 
ϑέντες διοριζόμενοι τἀληϑὲς λέγειν, ὡς εἰκόνε μὲν" 
ἐπείπερ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο dq ᾧ γέχονεν, ἑανιτῆς ἐ- 
στιν, ἑτέρου δέ τινος ἀεὶ φέρεται φάῤτασμα. διὰ 
ταῦτα ἐν ἑτέρῳ προσήκει 1 ti). γίγνεσθαι, οὐσίας à- 
μωσγέπως ἀντεχομένην, ἢ μηδὲν τοπαράπαν αὐτὴν 
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εἶναι. τῷ δὲ ὄντως ὄντε βοηϑὸς ὃ δὲ ἀκριβείας d ü- 
ληϑὴς λόγος" ὡς ἕως ἂν τι, τὸ μὲν, ἄλλο ἢ, τὸ δὲ, 
ἄλλο, οὐδέτερον ἐν οὐδετέρῳ ποτὲ γεγενημένον, ἕν 
ἅμα ταὐτὸν καὶ δύο γενήσεσϑον. οὗτος μὲν δὴ οὖν 
παρὰ τῆς ἐμῆς ψήφου λογισϑεὶς , ἐν κεφαλαίῳ δεδό- 
σθϑω ! λόγος, ὃν τε' καὶ χώραν καὶ γένεσιν εἶναι, τρία 
τριχῆ, καὶ πρὶν οὐρανὸν γενέσϑαι. τὴν δὲ γεννή- 
σεως τιϑήνην, ὑγραινομένην καὶ πυρουμένην. , καὶ 
τὰς γῆς Te καὶ ἀέρος μυρφὰς δεχομένην, καὶ ὅσα 
τούτοις ἄλλα πάϑη ξυνέπεται πάσχουσαν, παντο- 

δαπὴν μὲν ἰδεῖν φαίνεσϑαι" διὰ δὲ τὸ μὴϑ᾽ ὁμοΐ- 
o» δυνάμεων μὴτ᾽ ἰσοῤῥόπων ἐμπίπλασϑθαι, xaT 
οὐδὲν αὐτοῖς ἰσοῤῥοπεῖν, ἀλλ᾽ ἀνωμάλως πάντη τα- 
λαντουμένην, σείεσϑαι μὲν ὑπὶ ἐκείνων αὐτὴν, κι- 
»ουμένην δ᾽ αὖ πάλιν ἐκεῖνα σείειν. τὰ δὲ κενοὺμε- 
να, ἄλλα ἄλλοσε ἀεὶ φέρεσϑαι διακρινόμενα, ὥσπερ 
τὰ ὑπὸ τῶν πλοκάμων τε καὶ ὀργάνων τῶν περὶ 
τὴν τοῦ σίτου κάϑαρσιν σειόμενα καὶ ἀναλικμώ- 
μενα" τὰ μὲν πυκνὰ καὶ βαρέα, ἄλλῃ" τὰ δὲ μα- 
và καὶ κοῦφα sig ἑτέρα» ἵζει φερόμενα ἕδραν. τότε 
οὕτω τὰ τέτταρα γένη σειόμενα ὑπὸ τῆς δεξαμε- 
γῆς, κινουμένης αὐτῆς οἷον ὀργάνου σεισμὸν πα- 
ρέχοντος, τὰ μὲν ἀνομοιότατα πλεϊσίον αὐτὰ ὑφ᾽ 
αὑτῶν δρίζειν, τὰ δ᾽ ὁμοιότατα πάλιν εἰς ταὐτὸ 
ξυνωϑεῖν. διὸ δὴ καὶ χώραν ταῦτα ἄλλα ἄλλην 
ἔσχειν, πρὶν καὶ τὸ πᾶν ἐξ αὐτῶν διακοσμηϑὲν γε- 
νέσϑαι. καὶ τὸ μὲν δὴ πρὸ τούτου, πάντὰ ταῦτ' 
ἔχειν ἀλόγως καὶ ἀμέτρως " ὅτε δ᾽ ἐπεχειρεῖτο κησμεῖ- 
σϑαι τὸ πᾶν, πῦρ πρῶτον, καὶ γῆν, καὶ ἀέρα, καὶ 
΄ . 
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ὕδωρ, ἴ ἔχνη μὲν ἔχοντα αὐτῶν ἄττα, παντάπασι μὴν 
διακείμενα, ὥσπερ εἰκὸς ἔχειν ἅπαν ὅταν ἀπῇ τινος 
ϑεός. οὕτω δὲ τότε πεφυκότα ταῦτα, πρῶτον δεε- 
σχηματίσατο εἴδεσι καὶ ἀρεϑμοῖς. τὸ δὲ ἢ δυνατὸν 
ὡς κάλλιστά τὲ καὶ ἄριστα ἐξ οὐχ οὕτως ἐχόντων, τὸν 
ϑεὸν αὐτὰ ξυνιστέναι, περὶ: πάντα ἡμῖν ὡς ἀεὶ τοῦ- 
το λεγόμενον ὑπαρχέτω. γῦν δ᾽ οὖν τὴν διάταξιν 
αὐτῶν ἐπιχειρητέον ἑκάστων καὶ γένεσιν ἀήϑει λόγῳ 

πρὸς ὑμᾶς δηλοῦν. ἀλλὰ γὰρ ἐπεὶ μετέχετε τῶν κατὰ 
παίδευσιν ὅδῶν, δὲ ὧν ἐνδείκνυσθαι τὰ λεγόμενα 
ἀνάγκη, συνέψεσϑε. πρῶτον μὲν δὴ πῦρ καὶ γῆ καὶ 
ὕδωρ καὶ ane, ὅτι σὡματά ἔστι, δῆλόν που καὶ παν»- 
ví. τὸ δὲ τοῦ σώματος εἶδος πᾶν, καὶ βάϑος ἔχει. 
τὸ δὲ βάϑος αὖ πᾶσα ἀνάγκη τὴν ἐπίπεδον περιεις- 
ληφέναι φύσιν. ἢ δὲ ὀρϑὴ τῆς ἐπιπέδου βάσεως ἐκ 
τριγώνων συνέστηκε. τὰ δὲ τρίγωνα ὅπαντα ἔχ δνοῖν 
ἄρχονται, ula» μὲν ὀρϑὴν ἔχοντος ἑκατέρου γωνίαν, 
τὰς δὲ δύο, ὀξείας. ὧν τὸ μὲν ἕτερον ἑκατέρωθεν 
ἔχει μέρος γωνίας ὀρϑῆς, πλευραῖς ἴσαις διῃρημένης" 
τὸ δὲ ἕτερον, ἀνίσοις ἄνισα μέρη νενεμημένης. ταὖὺ- 
τὴν δὲ πυρὸς ἀρχὴν καὶ τῶν ἄλλων σωμάτων ὕποτι- 
ϑώμεϑα, κατὰ τὸν pet ἀγάγκης εἰκότα λόγον πο- 
ρευόμενοι. τὰς δὲ τι τούτων ἀρχὰς ἄνωϑεν ϑεὸς οἷ- 
δε, καὶ ἀνδρῶν O ὃς ἂν ἐκείνῳ φίλος ἦ. δεῖ δὴ λέγειν 
ποῖα κάλλιστα σώματα γένοιτ᾽ ἂν τέτταρα, ἀνόμοια 
μὲν ἑαυτοῖς, δυνατὰ δὲ ἐξ ἀλλήλων αὐτῶν ἄττα δια». 
λυόμενα γίγνεσθαι. τούτου γὰρ τυχόντες, ἔχοιμὲν 
τὴν ἀλήϑειαν γενέσεως πέρι γῆς καὶ πυρὸς, τῶν τε 

ἀνάλογον ἐν μέσῳ. τότε ydg οὐδενὶ συγχωρησόμε- 
Prar. T. VU. D 
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γοὐμεϑά τι. «φεύγει ydo οὐχ ὑπομένον τὴν" τοῦ τόδε 
καὶ τὴν Ὁ τούτου καὶ τὴν τῷδε, καὶ πᾶσαν ὅση nó». 
μα ὡς ὄντα αὐτὰ ἐνδείκνυται φάσις. ἀλλὰ ταῦτα 
μὲν ἕκαστα μὴ λέγειν" τὸ δὲ τοιοῦτον ἀεὶ περιφερό- 
[4807 , ὅμοιον, ἑκάστου πέρε καὶ ξυμπάντων οὕτω 
καλεῖν. καὶ δὴ καὶ πῦρ τὸ διὰ παντὸς τοιοῦτον, 

καὶ ἅπαν ὅσον περ ἂν ἔχῃ γένεσιν. ἐν ᾧ δὲ ἐγγιγνό- 
μενα ἕκαστα αὐτῶν φαντάζεται, καὶ πάλιν ἐκεῖθεν 
ἀπόλλυται, μόνον ἐκεῖνο ἂν προσαγορεύειν, τῷ Ts 
τοῦτο καὶ τῷ τόδε προσχρωμένους ὀνόματι. τὸ δὲ, 
ὁποιονοῦν τι, ϑερμὸν ἢ λευκὸν, ἢ καὶ ὅδτιοῦν τῶν 
ἐναντίων, καὶ πάνϑ᾽ ὅσα ἐκ τοὐτών, μηδὲν ἐχεῖνο 
ἂν τούτων καλεῖν. ἔτι δὲ σαφέστερον αὐτοῦ πέρι 
προϑυμητέον αὖϑις εἰπεῖν. εἰ γὰρ πάντα τὶς σχή- 

ματα πλάσας ἐκ χρυσοῦ, μηδὲν μεταπλάττων παὺ- 
orro ἕκαστα eig ἅπαντα, δεικνύντος δὴ τινος αὐτῶν 
ἔν, καὶ προσερομένου τί ποτὲ ἐστι, μακρῷ πρὸς ἀλὴ- 
ϑειαν ἀσφαλέστατον εἰπεῖν ὅτε χρυσός. τὸ δὲ τρέ- 

- ovo», ὅσά τε ἄλλα σχήματα ἐνεγίγνετο, μηδέποτε. 
λέγειν ταῦτα ὡς ὄντα, & 78 μεταξὺ τυϑεμένου με- 
ταπέπτει" ἀλλ᾽ ἐὰν ἄρα καὶ τὸ τοιοῦτον μετὰ ἄσφᾳ- 
λείας ἐϑέλῃ δέχεσϑαι τινὸς, ἀγαπᾷν. ὃ αὐτὸς δὴ 
λόγος καὶ περὶ τῆς τὰ πάντα δεχομένης σώματα φύ- 
σεως" ταὐτὸν αὐτὴν ἀεὶ προσρητέον. ἐκ γὰρ τῆς 
ἑαυτῆς τοπαρώπαν οὔκ ἐξίσταται δυνάμεως. δέχεταὶ 
rs γὰρ ἀεὶ τὰ πάντα, καὶ μορφὴν οὐδεμίαν ποτὲ 
οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων ὁμοίαν εἴληφεν. οὐδαμῇ οὖδα- 
μῶς. ἐχμαγεῖον ydg φύσει παντὶ κεῖται, κινούμ8- 
νόν τὲ καὶ διασχηματιζόμενον ὑπὸ τῶν εἰσιόντων, 
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φαίνεται δὲ δὲ ἐκεῖνα ἄλλοτε ἀλλοῖον. τὰ δὲ εἰσιόν- 
τὰ καὶ ἐξιόντα, τῶν ὄντων ἀεὶ μιμήματα, τυπωϑέν- 
τα bm αὐτῶν τρόπον τινὰ δύσφραστον καὶ ϑαύυμα- 
στὸν, ὃν εἰσαῦϑις μέτιμεν. ἐν δ᾽ οὖν τῷ παρόντι 
χοὴ γένη «διανοηϑῆναι τριττά τὸ μὲν, γιγνόμενον, : 
τὸ δ᾽ ἐν ᾧ γίγνεται » τὸ δ᾽ ὅϑεν ἀφομοιούμενον φύε- 
ται τὸ γιγνόμενον. καὶ δὴ καὶ προυεικάσαι πρέπει, 
τὸ μὲν δεχόμενον ; μηνοὶ , τὸ δ᾽ ὅϑεν, πατρί" τὴν 
δὲ μεταξὺ τούτων φύσιν, ἐκγόνῳ" νοῆσαί τε ὡς οὐκ 
ἂν ἄλλως ἐκευπώματος ἔσεσϑαι μέλλοντος ἐδεῖν ποι- 

κίλου πάσας nonas , τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐν ᾧ ἐχτυποὺμε- 

νὸν ἐνίσταται, γένοιτ ἂν παρεσκευασμένον εὖ, πλὴν 
“ἄμορφον ὃν ἐχείνων ἁπασῶν τῶν ἰδεῶν ὅσας μέλλει 
᾿δέχεσϑαι ποϑέν. ὅμοιον γὰρ ὃν τῶν ἐπεισιόντων 
τινὶ , τὰ τῆς ἐναντίας τὰ τε τῆς παράπαν ἄλλης φὺ- 
σεὼς, ὁπότ᾽ ἔλϑοι, δεχόμενον, κακῶς ἂν ἀφομοιοῖ, : 
τὴν αὑτοῦ παρεμφαίνων ὄψιν. διὸ καὶ πάντων éx- 
τὸς εἰδῶν εἶναι χρεὼν τὸ τὰ πάντα ἐνδεξόμενον ἐν 
αὑτῷ γένη" καϑάπερ περὶ τὰ ἀλείμματα, ὅπόσα 
εὐώδη, τὰ δεξόμενα ὑγρὰ τὰς ὀσμάς" ὅσοι τε ἔν τι- 
σι τῶν μαλακῶν σχήματα ἀπομάττειν ἐπιχειροῦσι, 
τοπαράπαν ἀχῆμα οὐδὲν ἔνδηλον ὑπάρχειν ἑῶσε, 
προομαλύναντες δὲ, δτιλειότατὸν ἀπεργάζονται. ταὖ- 
τὸν οὖν καὶ τῷ τὰ τῶν πάντων ἃ üt τε ὄντων, κατὰ 
πᾶν ξαυτοῦ, πολλάκις ἃ ἀφομοιώματα καλῶς μέλλοντι 

δέχεσθαι, πάντων ἐκτὸς αὐτῶν προσήκει πεφυκέναι 
τῶν εἰδῶν. διὸ τὴν τοῦ γεγονότος δρατοῦ καὶ παν- 
τὸς αἰσϑητοῦ μητέρα καὶ ὑποδοχὴν, μήτε γῆν, » μὴτε 
ἀέρα, ui πῦρ, μήτε ὕδωρ λέγωμεν, μήτε ὅσα ἐκ 

4 
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᾿ τούτων, μήτε ἐξ ὧν ταῦτα γέγονεν" ἀλλ᾽ ἀόρατον 
εἶδός τι καὶ ἄμορφον; πανδεχές. μεταλαμβάνον δὲ. 
ἀπορώτατά πὴ τοῦ νοητοῦ, καὶ δυσαλωτότατον αὖ- 
τὸ λέγοντες, oU ψευσόμεϑα. καϑόσον δὲ ἐκ τῶν 
πρρειρημένων δυνατὸν ἐφικνεῖσθαι τῆς φύσεως αὖ- 
τοῦ, τῇδ᾽ ἂν τις ὀρϑότατα λέγοι. πῦρ μὲν &xdqro- 
τὲ, αὑτοῦ τὸ πεπυρωμένον μέρος φαίνεσθαι" τὸ δὲ 
ὑγρανϑὲν j ὕδωρ. γῆν δὲ καὶ ἀέρα, καϑόσον ἂν με- 

" μήματα τούτων δέχηται. λόγῳ δὲ δὴ μᾶλλον τὸ TOV 
óvós διοριζομένοις περὶ αὐτῶν διασκεπτέον" ἀρ ἐ- 
στί τι πῦρ αὐτὸ ἐφ᾽ ξαυτοῦ, καὶ πάντα περὲ ὧν ἀεὶ 
λέγομεν, οὕτως αὐτὰ καϑ' αὑτὸ ἕκαστα ὄντα" ἢ 
ταῦτα ἅπερ καὶ βλέπομεν, 00d τε ἄλλα διὰ τοῦ σὼ" 
ματος αἰσϑανόμεϑα, μόνα ἐστὶ τοιαύτην ἔχοντα ἀ- 
λήϑειαν, ἄλλα δὲ οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτα οὐδαμῆ οὖ- 
δαμῶς" ἀλλὰ μάτην ἑχάστοτε εἶναί B φαμὲν εἶδος 
ἑκάστου γοητόν. τὸ δὲ, οὐδὲν ἄρ᾽ ἦν πλὴν λόγος. 
οὔτε οὖν δὴ τὸ παρὸν , ἄκριτον καὶ ἀδίκαστον ü- 
φέντα , ἄξιον φάναι διϊσχνριζόμενον ἔχειν οὕτως, 

οὔτ᾽ ἐπὶ μήκει λόγ ov πάρεργον ἄλλῳ μῆκος ἐπεμβλη- 
τέον. εἰ δὲ τις ὅρος ὁρισϑεὶς, μέγας διὰ ; βραχέων 
φανείη, τοῦτο μάλιστα καιριώτατον γένοιτ ἄν. ὧδε 
οὖν τὴν γ᾽ ἐμὴν τέϑεμαι ψῆφον αὐτύς. εἰ μὲν νοῦς 
καὶ δόξα ἀληϑὴς ἐστὸν δύο γένη, παντάπασιν εἶναι 
xa9' αὑτὰ ταῦτα, ἀναίσϑητα ὗ ie ἡμῶν, εἴδη voob- 
μενα μόνον" εἰ δ᾽ ὡς τισὶ φαίνεται, δόξα ἀληϑὴς 

γοῦ διαφέροιτο μηδὲν, πάνθ᾽ ὁπόσα ἂν διὰ τοῦ ce 
ματος αἰσδανώμεϑα, ϑετέον βεβαιότατα. δύο δὴ 
λεκτέον γέχείνω, διότι χωρὶς γεγόγατον, ἀνομοέως 
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τὸ ἔγετον. τὸ μὲν ydo αὐτῶν, διὰ διδαχῆς, τὸ δ᾽ 
ὑπὸ πειϑοῦς ἡμῖν ἐγγίγνεται. καὶ τὸ μὲν, ἀεὶ μετὰ 
ἀληϑοῦς λόγου" τὸ δὲ, ἄλογον. καὶ τὸ μὲν, ἀκίνη 
τὸν πειϑοῖ, τὸ δὲ, μεταπειστόν. καὶ τοῦ μὲν md»- 
va ἄνδρα μετέχειν φατέον, νοῦ δὲ, ϑεοὺς, ἀνϑρώ- 
p» δὲ γένος, βραχὺ τι, τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, 
ὁμολογητέον μὲν εἶναι τὸ κατὰ ταὐτὰ ἔχον εἶδος, 
ἀγέννητον καὶ ἀνώλεθρον, οὔτε sig ἑαυτὸ εἰσδεχό- 
μενον ἄλλο ἄλλοθεν, οὔτε αὐτὸ εἰς ἀλλό ποι ἰόν" 
ἀόρατον δὲ καὶ ἄλλως ἀναίσϑητον, τοῦτο ὃ δὴ νό- 
σις εἴληχεν ἐπισχοπεῖν. τὸ δὲ ὁμώνυμον, ὅμοιόν τε 
ἐχείγῳ, δεύτερον αἰσϑητὸν, γενητὸν , πεφορημένο» 
dal: γιγνόμενον ἔν τινι τόπῳ, καὶ πάλιν ἐχεῖϑεν 
ἀπολλύμενον" δόξῃ μετ ̓ αἰσϑήσεως περιληπτόν. τρί- 
τον δὲ αὖ γένος ὃν τὸ τῆς χώρας ἀεὶ φϑορὰν oU 
προσδεχόμενον, ἕδραν δὲ παρέχον ὅσα ἔχει γένεσιν 
πᾶσιν, αὐτὸ δὲ ust ἀναισϑησίας ἁπτὸν, λογισμῷ 
τινι νόϑῳ μόγις πιστό». πρὸς ὃ 0 δὲ καὶ ὀνειροπολοῦ- 
μεν βλόποντες, καὶ φαμὲν ἀναγκαῖον εἶναί που, τὸ 
ὃν ἅπαν, ἔν τινε τόπῳ, καὶ κατέχον χώραν τινά" τὸ 
δὲ μήτε ἐν γῇ, μήτέ που xav οὐρανὸν, οὐδὲν εἶναι. 
καῦτα δὲ πάντα, καὶ τὰ τούτων ἀδελφὰ, καὶ περὶ 
τὴν ἄϊπνον καὶ ἀληϑῶς φύσιν ὑπάρχουσαν, ὑπὸ 
καύτης τῆς ὀνειρώξεως, ov δυνατοὶ γιγνόμεϑα ἐγερ- 
ϑέντες διοριζόμενοι τἀληϑὲς λέγειν, ὡς εἰκύνι μέν᾽ 
ἐπείπερ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο dg c γέγονεν, ξαιτῆς ἐ- 
στιν, ἑτέρου δέ τινος ἀεὶ φέρεται φάντασμα. διὰ 
ταῦτα ἐν ἑτέρῳ προσῆκϑε 1 ti) γίγνεσθαι, οὐσίας d- 
μωσγέπως ἀντεχομένην, ἢ μηδὲν τοπαράπαν αὐτὴν 

' 
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εἶναι. τῷ δὲ ὄντως ὄντι βοηϑὸς ὃ δὲ ἀκριβείας ἀ- 
ληϑὴς λόγος" ὡς ἕως X» τι, τὸ μὲν , ἄλλο ἢ ῇ, τὸ δὲ, 
ἄλλο, οὐδέτερον ἐν οὐδετέρῳ ποτὲ γεγενημένον ᾿ ἕν 
ἅμα ταὐτὸν καὶ δύο γενήσεσϑον. οὗτος μὲν δὴ οὖν 
παρὰ τῆς ἐμῆς ψήφου λογισϑεὶς, ἐν κεφαλαίῳ δεδό- 
σϑω λόγος, ὃν τε καὶ χώραν καὶ 7ένεσιν εἶναι, τρέα 

τριχῆ, καὶ πρὶν οὐρανὸν γενέσϑαι. τὴν δὲ γεννή- 
σεως τιϑήνην, ὑγραινομένην καὶ πυρουμένην, καὶ 
τὰς γῆς τε καὶ ἀέρος μυρφὰς δεχομένην, καὶ ὅσα 
τούτοις ἄλλα πάϑη ξυνέπεται πάσχουσαν, παντο- 
δαπὴν μὲν ἰδεῖν φαίνεσθαι" διὰ δὲ τὸ uj ópoi- 
ὧν δυνάμεων μὴτ᾽ ἰσοῤῥόπων ἐμπίπλασϑαι, xaT 
οὐδὲν αὑτοῖς ἰσοῤῥοπεῖν, ἀλλ᾽ ἀνωμάλως πάντη τα- 
λαντουμένην, σείεσϑαι μὲν ὑπὶ ἐκείνων αὐτὴν, xi- 
»ουμένην δ᾽ αὖ πάλιν ἐκεῖνα σείειν. τὰ δὲ κινοὺμε- 
γα, ἄλλα ἄλλοσε ἀεὶ φέρεσϑαι διακρινόμενα, ὥσπερ 
và ὑπὸ τῶν πλοχάμων ts καὶ ὀργάνων τῶν περὶ 
τὴν τοῦ σίτου κάϑαρσιν σειόμενα καὶ ἀναλικμώ- 
μενα" và μὲν πυχνὰ καὶ βαρέα, ἄλλῃ" τὰ δὲ μα- 
và καὶ κοῦφα εἰς ἑτέραν ἵζει φερόμενα ἕδραν. τότε 
οὕτω τὰ τέτταρα γένη σειόμενα ὑπὸ τῆς δεξαμε- 
γῆς, κινουμένης αὐτῆς οἷον ὀργάνου σεισμὸν πα- 
ρέχοντος, τὰ μὲν ἀνομοιότατα πλεϊσίον αὐτὰ bg 
αὑτῶν δοίζειν, τὰ δ᾽ ὁμοιότατα πάλιν εἰς ταὐτὸ 
ξυνωϑεῖν. διὸ δὴ καὶ χώραν ταῦτα ἄλλα ἄλλην 
ἴσχειν, πρὶν καὶ τὸ πᾶν ἐξ αὐτῶν διακοσμηϑὲν yt- 
νέσθαι. καὶ τὸ μὲν δὴ πρὸ τούτου, πάντὰ ταῦτ᾽ 
ἔχειν ἀλόγως καὶ ἀμέτρως" ὅτε δ᾽ ἐπεχειρεῖτο κησμεῖ- 
σϑαι τὸ πᾶν, πῦρ πρῶτον, καὶ γῆν, καὶ ἀέρα, καὶ 

“΄ 
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ὕδωρ, ἢ ἔχνη μὸν ἔχοντα αὐτῶν ἅττα, παντάπασι μὴν 

διακείμενα, ὥσπερ εἰκὸς ἔχειν ἅπαν ὅταν d ἀπῇ τινος 
ϑεός. οὕτω δὲ τότε πεφυκότα ταῦτα, πρῶτον» διε- 
σχηματίσατο εἴδεσι καὶ ἀριϑμοῖς. τὸ δὲ jj δυνατὸν 
ὡς κάλλιστά τε καὶ ἄριστα ἐξ οὐχ οὕτως ἐχόντων, τὸν 
ϑεὸν αὐτὰ ξυνιστιίναι, περὶ: πάντα v» ἡμῖν ὡς ἀεὶ τοῦ- 

10 λεγόμενον ὑπαρχέτω. νῦν δ᾽ οὖν τὴν διάταξιν 
αὐτῶν ἐπιχειρητέον ἑχάστων καὶ γένεσιν ἀήϑει λόγῳ 
πρὸς ὑμᾶς δηλοῦν. ἀλλὰ yag ἐπεὶ μετέχετε τῶν κατὰ 
παέδευσιν ὁδῶν, δὲ ὧν ἐνδείκνυσθαι τὰ λεγόμενα 
ἀνάγκη, συνέψεσϑε. πρῶτον μὲν δὴ πῦρ καὶ γῆ καὶ 
ὕδωρ καὶ ἀὴρ, ὅτι σώματά ἔστι, δῆλόν πον καὶ πα»- 
εἰ. τὸ δὲ τυῦ σώματος εἶδος πᾶν, καὶ βάϑος ἔχει. 
τὸ δὲ βάϑος αὖ πᾶσα ἀνάγκη τὴν ἐπίπεδον περιει- 
ληφέναι φύσιν. ἢ δὲ ὀρϑὴ τῆς ἐπιπέδου βάσεως ἐκ 
τριγώνων συνέστηκε. τὰ δὲ τρίγωνα ἅπαντα ἔχ δυοῖν 
ἄρχονται, μέαν μὲν ὀρϑὴν ἔχοντος ἑκατέρου γωνίαν, 

τὰς δὲ δύο, ὀξείας. ὧν τὸ μὲν ἕτερον ἑκατέρωϑεν 
ἔχει μέρος γωγνέας ὀρϑῆς, πλευραῖς ἴσαις διῃρημένης" 
τὸ δὲ ἕτερον, ἀνίσοις ἄγισα μέρη γεγεμημένης. ταὖ- 
τὴν δὲ πυρὸς ἀρχὴν καὶ τῶν ἄλλων σωμάτων ὕποτι- 
ϑώμεϑα, κατὰ τὸν μετ ἀνάγκης εἰκότα λόγον πο- 
ρευόμενοι. τὰς δὲ τι τούτων ἀρχὰς o ἄνωϑεν ϑεὸς οἷ- 
δε, καὶ ἀνδρῶν ὃ ὃς ἂν ἐκείνῳ φίλος ῇ. δεῖ δὴ λέγειν 
ποῖα κάλλιστα σώματα γένοιτ᾽ ἂν τέτταρα, ἀνόμοια 

υὲν ξαυτοῖς, δυνατὰ δὲ ἐξ ἀλλήλων αὐτῶν ἄττα δια. 
λυόμενα γίγνεσθαι. τούτου γὰρ τυχόντες, ἔχοιμὲέν. 
τὴν ἀλήϑειαν γενέσεως πέρι γῆς καὶ πυρὸς, τῶν τὸ 
ἀνάλογον ἐν μέσῳ. τότε γὰρ οὐδενὶ συγχωρηυόμε- 
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9o, καλλίω τούτων δρώμενα σώματα εἶναί που xad 
ἕν γένος ἕκαστον ὄν. τοῦτο οὖν προϑυμητέον, τὰ 

, διαφέροντα κάλλει σωμάτων Té Tage γένη συναρμό- 
vacan, καὶ φάναι wj» τούτων ἡμᾶς φύσιν ἑκανῶς 
εἰληφέναι. τοῖν δὲ δυοῖν τριγώνοιν τὸ μὲν ἰσοσκελὲς 
μίαν εἴληχε φύσιν, τὸ δὲ πρόμηκες, ἃ ἀπεράντους. 7EQO- 
αἰθετέον οὖν αὖ τῶν ἀπείρων τὸ κάλλιστον, εἰ μέλ- 
λομεν ἄρξεσϑαι “κατὰ τρόπον. ἂν οὖν τις ἔχῃ κάλ- 
λιον ἐκλεξάμενος εἰπεῖν εἰς τὴν τούτων ξύστασιν, ἐκεῖ- , 
»og οὐκ ἐχϑρὸς ὧν, ἀλλὰ φίλος, κρατοῖ. τιϑέμεϑὰ 
δ᾽ οὖν τῶν πολλῶ ὧν τριγώνων κάλλιστον ἕν, ὑπερβάν- 
τες τἄλλα, ἐξ οὗ τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον ἐκ τρίτων 
συνέστηκε, διότι δὲ ὃ λόγος πλείων. ἀλλὰ τῷ τοῦτο 
ἐλέγξαντι καὶ ἀνευρόντι δὲ μὴ οὕτως ἔχον, κεῖται gi 
λια τὰ ἄϑλα. προῃρήσϑω δὲ δύο τρίγωνα, ἐξ. ὧν τό, 
τε τοῦ πυρὸς καὶ τὰ τῶν ἄλλων σώματα μεμηχάνη- 
ται" τὸ͵ μὲν, ἰσοσκελές" τὸ δὲ, τριπλῆν κατὰ δύνα- 

“μιν ἔχον τῆς ἐλάττονος τὴν μίαν πλευρὰν ἀεέ. τὸ δὲ 
σιρόσϑεν οὐκ ἀαφαλῶς ῥηϑὲν, νῦν μᾷλλον διοριστέον. 
τὼ ydg τέτταρα γένη. δι’ ἀλλήλων εἰς ἄλληλα ἐφαΐνε- 
TO πάντα γένεσιν ἔχειν, ovx ὀρϑῶς φανταζόμενα. 
γίγνεται μὲν γὰρ ἐκ τῶν τριγώνων ὧν προῃρήμεϑα, 
γένη τέτταρα τρία μὲν, ἐξ ἑνὸς τοῦ τὰς πλευρὰς 

ἀνίσους ἔχοντος * τὸ δὲ τέταρτον ἕν μόνον, ix τοῦ 

ἰσοσκελοῦς τριγώγου ξυναρμοσϑέν. οὔκουν δυνατὰ 
- πάντα, sig ἄλληλα διαλυόμενα, ἐκ πολλῶν σμικρῶν, 
ὀλίγα μεγάλα, καὶ τοὐναντίον, γίγνεσθαι. τὰ δὲ 
τρία, οἷόν τε. ἐκ γὰρ ἑνὸς ἅπαντα πεφυκότα, λυϑὲν- 
τῶν τὸ τῶν μειζάγων, πολλὰ σμικρὰ ἐκ τῶν αὐτῶν 
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ξυστήσεται ; δεχόμενα τὰ προσήκοντα σχήματα ἕαυ- 
τοῖς" καὶ σμικρὰ ὅταν αὖ πολλὰ κατὰ τρίγωνα δια- 
σπαρῇ» γενόμενος εἷς ἀριϑμὸς, ἑγὸς ὅ ὅγκου μέγα ἀπο- 

τελέσειεν αὖ ἄλλο εἶδος ἕν. ταῦτα μὲν οὖν λελέχϑω 
περὶ τῆς εἰς ἄλληλα γενέσεως. Οἷον δὲ ἕκαστον αὖ- 
τῶν γέγονεν εἶδος, καὶ ἐξ ὧν ξυμπεσόντων ἀριϑμῶν, 
λέγειν ἂν ἑπόμενον εἴη. ἄρξει δὲ τό, τε πρῶτον εἶδος 
καὶ σμικρότατον ξυνιστάμενον. στοιχεῖον δ᾽ αὐτοῦ 
τὸ τὴν ὑποτείνουσαν τῆς ἐλάττονος πλε υρᾶς διπλα- - 
σέαν ἔχον μήκει, ξύνδυο δὲ τούτων κατὰ διάμετρον 
ξυντιϑεμόνων, καὶ τρὶς τούτου γενομένου, τὰς δια- 
μέτρους καὶ τὰς βραχείας πλευρὰς εἰς ταὐτὸν, ὡς 
κέντρον, ἐρεισάντων, ἕν ἰσόπλευρον τρίγωνον ἐξ ἕξ 
τὸν ἀριϑμὸν ὄντων γέγονε. τρίγωνα δὲ ἰσόπλευρα 
ξυνιστάμενα τέτταρα, κατὰ σύντρεις ἐπιπέδους γω- 
νέας, pia» στερεὰν γωνίαν ποιεῖ, τῆς ἀμβλυτάτης 
τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν ἐφεξῆς γεγογυΐαν. τοιούτων δὲ 
ἀποτελεσϑεισῶν τεττάρων, πρῶτον εἶδος στερεὸν, ὅ- 
λου περιφεροῦς διανεμητικὸν εἰς ἴσα μέρη καὶ ὅμοια, 
ξυγίσταται" δεύτερον» δὲ, ἐκ μὲν τῶν αὑτῶν τριγώ- 
νων. κατὰ δὲ ἰσόπλευρα τρίγωνα ὀκτὼ ξυστάντων, 
μέαν ἀπεργασαμένων στερεῶν γωνίαν , ἐκ τεττάρων 
ἐπιπέδων, καὶ 7ενομένων & τοιούτων, τὸ δεύτερον 
αὖ σῶμα οὕτως ἔσχε τέλος. τὸ δὲ τρίτον, ἐκ δὶς ξξή- 
κοντα τῶν στοιχείων ξυμπαγέντων, στερεῶν δὲ" γω- 
γιῶγ δώδεκα, ὑπὸ πέντε ἐπιπέδων τριγώνων ἰσοπλεύ- 
go» περιεχομένης ἑκάστης, εἴκοσι βάσεις ἔχων io0- 
πλεύρους 7έγονεν. καὶ τὸ μὲν ἕτερον ἀπήλλακτο τῶν 
στοιχείων, γεννῆσαν ταῦτα. τὸ δὲ ἰσοσκελὲς τρέγω- 
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»ov ἐγέννα τὴν τοῦ τετάρτου φύσιν, κατὰ τέτταρα 
ξυνιστάμενον, εἰς τὸ κέντρον τὰς ὀρϑὰς γωνΐας συ»- 
dyo», ἕν ἰσόπλευρον τετράγωνον ἀπεργασάμενον. ἕξ 
δὲ τοιαῦτα συμπαγέντα, γωνίας ὀκτὼ στερεᾶς ἀπε- 
τέλεσε, κατὰ τρεῖς ἐπιπέδους ὀρθὰς ξυναρμοσϑείσης 
ἑκάστης. τὸ δὲ σχῆμα τοῦ ξυστάντος σώματος, yé- 
yovey κυβικὸν, ἕξ ἐπιπέδους τετραγώνους ἰσοπλεύ- 
ρους βάσεις ἔχον. ἔτι δὲ οὔσης ξυστάσεως μιᾶς πὲμ- 
πτῆς, ἐπὶ τὸ πᾶν ὅ ϑεὸς αὐτῇ κατεχρήσατο, ἐχεῖνα 
διαζωγραφῶν. ἃ δὴ τις εἰ πάντα λογιζόμενος ἐμμε- 
λῶς, ἀπορεῖ πότερον ἀπείρους χρὴ κόσμους εἶναι λέ- 
γειν, ἢ πέρας ἔχοντας, τὸ μὲν ἀπείρους, ἡγήσαιτ᾽ ἂν 
ὄντως à ἀπείρου τινὸς εἶναι δόγμα ὦ ων ἔμπειρον χρεὼν 

εἶναι" πότερον δὲ ἕνα ἢ πέντε αὐτοὺς ἀληϑείᾳ σε- 

φυκότας λέγειν προσήκει, μᾶλλον αὖ, ταύτῃ. στὰς, 
εἰκότως διαπορήσαι. τὸ μὲν οὖν δὴ nag. ἡμῶν, ἕνα 
αὐτὸν κατὰ τὸν εἰκότα λόγον πὲφυκότα μηνύει" ἀλ- 
Aoc δὲ, εἰς ἀλλά 7 ἀποβλέψας, ἕτερα δοξάσει. καὶ 
τούτων μὲν μεϑετέον. Τὰ δὲ γεγονότα νῦν τῷ λό- 
yn γένη διανείμωμεν εἰς πῦρ, καὶ γῆν, καὶ ὕδωρ, 
καὶ ἀέρα. γῇ μὲν τὸ κυβικὸν εἶδος Dope. ἀκχινη- 
τοτάτη γὰρ τῶν τεττάρων γενῶν γῆ, καὶ τῶν σωμα- 
τικῶν πλαστικωτάτη. μάλιστα δὲ ἀνάγκη γεγονέναι 
τοιοῦτον, τὸ τὰς βάσεις ἀσφαλευταταςἔχον. βάσις δὲ 3 
τε τῶν κατ᾿ ἀρχὰς τριγώνων ὑποτεϑέντων, ἀσφαλεςέρα 
κατὰ φύσιν, ἡ τῶν ἰσοπλεύρων, τῆς τῶν ἀνίσων" τό, 
τε ἐξ ἑκατέρου ξυντεϑὲν ἐπίπεδον, ἰσόπλευρον i ἐσο- 
πλεύρου, τετράγωνον τριγώνου, κατά τε μέρη καὶ 
καϑ' ὅλον στασιμωτέρως ἐξ ἀνάγκης βέβηκε. διὸ γῇ 
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μὲν τοῦτο ἀπονέμοντες, τὸν εἰκότα λόγον διασώζο- 
uev" ὕδατι δ᾽ αὖ, τὸ δυσκινητότατον εἶδος τὸ δ᾽ 
εὐκινητότατον, πυρί: τὸ δὲ μέσον, ἀέρι. καὶ τὸ μὲν 
σμικρότατον σῶμα, πυρί" τὸ δ᾽ αὖ μέγιστον, ὕδατι" 
τὸ δὲ μέσον, ἀέρι. καὶ τὸ μὲν ὀξύτατον αὖ, πυρί" 
τὸ δὲ δεύτερον, ἀέρι" τὸ δὲ τρίτον, ὕδατι. ταῦτ᾽ οὖν 
δὲ πάντα, τὸ μὲν ἔχον ὀλιγίστας βάσεις, εὐκινητό- 
τατον ἀνάγκη πεφυκέναι, τμητικώτατόν τε, ὀξύτα- 
τον ὃν πάντη πάντων" ἔτε TE ἐλαφρότατον, ἐξ ὀλιγί- 
στων ξυνεστὼς τῶν αὐτῶν μερῶν" τὸ δὲ δεύτερον, 
δευτέρως τὰ αὐτὼ, ταῦτ ἔχειν. τρίτως 06 τὸ τρέτον. 

ἔστω δὲ, κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον καὶ κατὰ τὸν εἰκότα, 
τὸ μὲν τῆς πυραμέδος στερεὸν γεγονὸς εἶδος, πυρὸς 

στοιχεῖον καὶ σπέρμα" τὸ δὲ δεύτερον κατὰ γένεσιν, 
εἴπωμεν ἀέρος" τὸ δὲ τρίτον, ὕδατος. πάντα οὖν 
δεῖ ταῦτα διανοεῖσθαι σμεκρὰ οὕτως, ὡς xaO ἕν 
ἕκαστον μὲν τοῦ γένους ἑκάστου, διὰ σμικρότητα 
οὐδὲν δρώμενον bg ἡμῶν - συναϑροισϑέντων δὲ 
πολλῶν, τοὺς ὄγκους αὐτῶν ὁρᾶσϑαι. καὶ δὴ τὸ τῶν 
ἀναλογιῶν περέ τε τὰ πλήϑη καὶ τὰς κινήσεις, καὶ 
τὰς ἄλλας δυνάμεις, πανταχῆ τὸν ϑεὸν, ὅπη περ 1 

τῆς ἀνάγκης ἑκοῦσα πεισϑεῖσά τε φύσις ὑπεῖξε, ταὐ- 
τῃ πάντη δὲ ἀκριβείας ἀποτελεσϑεισῶν bm αὐτοῦ, 
ξυνηρμόσϑαι ταῦτα ἀνάλογον. ἐκ δὲ πάντων τῶν 
περὲ τὰ γένη προειρήκαμεν , ὧδ᾽ ἂν κατὰ τὸ εἰκὸς ΄ 
μάλιστ᾽ ἔχοι. Τῇ μὲν ξυντυγχάνουσα πυρὶ, διαλυ- 
ϑεῖσά τὸ ὑπὸ τῆς ὀξύτητος αὐτοῦ φέροιτὶ ἂν, &T ἐν 
αὐτῷ πυρὶ λυϑεῖσα, εἴτ᾽ ἐν ἀέρος, εἴτ᾽ ἐν ὕδατος 
ὄγκῳ τύχοι" μέχρι περ αὐτῆς πη ξυντυχόντα 1d μέν' 7^ 
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en, πάλιν ξυναρμοσϑέντα αὐτὰ αὐτοῖς, γῆ γένοιτο. 
οὐ γὰρ εἰς ἀλλό γε εἶδος ἔλϑοι πον ἄν. Ὕδωρ δὲ ὑπὸ 
συρὸς μερισϑὲν ^. εἴτε καὶ Um ἀέρος ἐγχωρεῖ χίγνε: 
ὅϑαι ξυστάντα, ἔν μὲν πυρὸς σῶμα, δύο δὲ, ἀέρος. 

τὰ δὲ ἀέρος τμήματα ἐξ ἑγὸς μέρους διαλυϑέντος, 

δύ᾽ ἂν » γενοίσϑην σώματα πυρός. καὶ πάλιν, ὅταν 
ἀέρι πῦρ ὕδατί τε 3 τινε γῇ περιλαμβανόμενον, ἐν 
πολλοῖς ὀλίγον κινούμενον, ἐν φερομένοις μαχόμενον 

καὶ νικηϑὲν καταϑραυσϑῇ, δύο πυρὸς σώματα εἷς 
i» ξυγίστασϑον εἶδος ἀέρος" καὶ κρατηϑέντος ἀὲ- 
ρος, χερματισϑέντος τε ἐκ δυοῖν ὅλοιν, καὶ ἡμίσεως 
ὕδατος, εἶδος ἕ ἕν ὅλον ἔσται ξυμπαγές. ὧδε γὰρ δὴ 

λογισώμεϑα αὐτὰ πάλιν, ὡς ὅταν ἐν πυρὶ λαμβανό- 
, μένον τῶν ἄλλων ὑπ᾽ αὐτοῦ τι γένος, τῇ τῶν γωνιῶν 

καὶ κατὰ τὰς πλευρὰς ὀξύτητι τέμνηται, ξυστὰν μὲν 

εἰς τὴν» ἐκείνου φύσιν, πέπαυται τεμνόμενον. τὸ γὰρ 
ὅμοιον καὶ ταὐτὸν αὐτῷ γένος ἕκαστον, οὔτε τινὰ 
μεταβολὴν ἐμποιῆσαι δυνατὸν, οὔτέ τι παϑεῖν ὑπὸ 
τοῦ κατὰ ταὐτὰ ὁμοίως τε ἔχοντος, OUTE τι δράσαι 

δύναται. ἕως δ᾽ ἂν εἰς ἄλλό τι γιγνόμενον ἧττον ὃν, 
κρείττονι μάχηται, λυόμενον οὐ παύεται. τά τε α 
σμικρότερα ὅταν ἐν τοῖς μείξοσι πολλοῖς περιλαμβα- 
»óusva ὀλίγα, διαϑραυόμενα κατασβεννύηται, ξυνέ- 
στασϑαι μὲν ἐθέλοντα εἰς τὴν τοῦ κρατοῦντος ἰδέαν, 
σέπαυται κατασβεννύμενα" γίγνεταί τὸ ἐκ πυρὸς 
ἀὴρ, ἐξ ἀέρος, ὕδωρ" ἂν δ᾽ εἷς ταῦτα ἢ καὶ τῶν ἄλ- 
λων τινὶ ξυνιὸν γενῶν μάχηται, λυόμενα ov παΐεταε, 
πρὶν ἢ παντάπασιν ὡϑούμενα, διαλυτὰ ὄντα, ἐκῳφὺ- 
yos πρὸς τὸ ξυγγενὲς, ἢ νινηϑέντα, ἕν ἐκ πολλῶν δ᾽ 

- LJ - ΄ 
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poor τῷ κρατήσαντι γενόμενον, αὐτοῦ σύνοικο» 
μιϑόνῃ. καὶ δὴ καὶ κατὰ ταῦτα παϑήματα διαμείβε- 
ται τὰς χώρας ἅπαντα." διέστηκε μὲν γὰρ τοῦ γένους 
ἑκάςου τὰ πλήϑη κατὰ τόπον ἴδιον, ài τὴν τῆς δες 
χομένης κιγησι»" τὰ δὲ ἀνομοιούμενα φέρεται διὰ 
τὸν σεισμὸν πρὸς τὸν ἐκείνων οἷς ἂν ὁμοιωϑῇ τόπον. 
ὅσα μὲν οὖν ἄκρατα καὶ πρῶτα σώματα, διὰ τοιοὺ- 
τῶν αἰτίων γέγονε" τοῦ δ᾽ ἐν τοῖς εἴδεσιν αὐτῶν 
ἕτερα ἐμπεφυχκέναι γένη, τὴν ἑκατέρου τῶν στοιχείων 
αἰτιατέον ξύστασιν, μὴ μόνον ἕ e» ἑκατέραν μέγεθος 

ἔχον τὸ τρέγωνον φυτεῦσαι κατ ἀρχὰς, ἀλλὰ ἐλάττω 
τε καὶ μείζω" τὸν ἀρυϑμὸν δὲ ἔχοντα τοσοῦτον, ὅσα 
περ ἂν ἢ τὰν τοῖς εἴδεσι γένη. δύο δὲ συμμιγνύμενα 
αὐτά τὸ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα, τὴν ποικιλέαν 

᾿ ἐστὶν ἀπειρα" ἧς γε 96i ϑεωροὺς γίγνεσθαι τοὺς 

μέλλοντας περὶ φύσεως εἰκότι λόγῳ χρήσεσθαι. κινή- 
σεῶς οὖν ξυστάσεώς τε πέρι , τίνα τρόπον καὶ μεϑ' 
ὧντινων γίγνεσθον, εἰ μή τις διομολογήσεται, πόλλ᾽ 
ἂν εἴη ἐμποδὼν τῷ κατόπισϑεν λογισμῷ, τὰ ; μὲν οὖν 
ἤδῃ περὶ αὐτῶν εἴρηται" πρὸς δὲ ἐκείνοις, ἔτε τάδε" 
ἐν μὲν ὁμαλότητι μηδέποτε ἐθέλειν: πένησιν εἶναι. τὸ 
γὰρ κινησόμεγον, ἄγευ τοῦ κινήσοντος, ἢ τὸ κινῆσον, 

ἄνευ τοῦ κινησομένου, χαλεπὸν, μᾶλλον δὲ ἀδύνατον 
εἶναι. κίνησις δὲ οὐκ ἔστι τούτων , ἁπάντων. ταῦτα 
δὲ ὁμαλὰ εἶναι ποτὲ, ἀδύνατον. οὕτω δὲ στάσιν μὲν 
ἐν ὁμαλότητι, κίνησιν δὲ εἰς  ἀνωμαλότητα ds) τιϑῶ- 
pev. αἰτία δὲ ἢ ἀνισότης αὖ τῆς ἀνωμάλου φύσεως. 

ἀνισότητος δὲ γένεσιν μὲν διεληλύϑαμεν" πῶς δὲ 
ποτὲ OU κατὰ γένη διαχωρισϑέντα ἕκαστα πέπαυται 

4 
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τῆς δὲ ἀλλήλων κεγήσεως καὶ φορᾶς, οὐκ οἴπομεν. 
ὧδε οὖν πάλιν ἐροῦμεν. 4j τοῦ παντὸς περίοδος, £ ἐπει- 

δὴ συμπεριέλαβε τὼ γένη, κυκλοτερὴς οὖσα, καὶ ὃ πρὸς 
; αὑτὴν πεφυκυῖα βούλεσθαι ξυνιέναι, σφίγγει πάντα, 
καὶ καινὴν χώραν οὐδεμίαν ἐᾷ λείπεσϑαι. διὸ δη 
πῦρ μὲν εἰς πάντα διελήλυϑε μάλιστα, ἀὴρ δὲ δευ- 
τέρως, ὡς λεπτότητι δεύτερος ἔφυ" καὶ τάλλα ταύτη. 
τὸ γὰρ ἐκ μεγίστων μερῶν γεγονότα μεγίστην κενό- 
τήτα ἐν τῇ ξυστάσει παραλέλοιπε, τὰ δὲ σμικρότατα, 
ἐλαχίστην. ἡ δὴ τῆς πιλήσεως ξύνοδος τὰ σμικρὰ 
εἰς τὰ τῶν μεγάλων διάκενα. ξυνωϑ εἴ. σμικρῶν οὖν 
παρὰ μεγάλα τιϑεμένων, καὶ τῶν ἐλαττόνων τὰ μεί» 
ζονα διακρινόντων, τῶν δὲ μειζόνων ἐκεῖνα συγκρι- 

γνόντων, πάντ᾽ ἄνω καὶ κάτω μεταφέρεται πρὸς τοὺς 
ἑαυτῶν τόπους. μεταβάλλον γὰρ τὸ μέγεϑος ἕκα- 
στον, καὶ τὴν τῶν τόπὼν μεταβάλλει στάσιν. οὕτω 
δὲ διὰ ταῦτά τε ἢ τῆς ἀνωμαλότητος διασωζομένῃ 
γένεσις ἀεὶ, τὴν ἀεὶ κίνησιν τούτων οὖσαν ἐσομένην 

τε καὶ ἐνδελεχῶς παρέχεται. μετὰ δὴ ταῦτα δεῖ νοεῖν 
ὅτι πυρὸς τε γένη πολλὰ γέγονεν" οἷον, φλὸξ, τό, 
«se ἀπὸ τῆς φλογὸς ἁπτὸν, 0 κάει μὲν, oU φῶς δὲ τοῖς 
ὄμμασι παρέχει" τό, τε, φλογὸς ἀποσβεσϑείσης, ἐν 
τοῖς διαπύροις καταλειπόμενον αὐτοῦ. κατὰ ταὐτὰ 
δὲ, ἀέρος τὸ μὲν εὐαγέστατον, ἐπίκλην αἰϑὴρ καλοὺ- 
βενος" ὃ δὲ ϑολερώτατος, ὄμέχλη τε καὶ σκότος. ἕτε- 
ρά τε ἀνώνυμα ἤδη γεγονότα, διὰ τὴν τῶν τριγώνων 
ἀνισότητα. τὸ δὲ ὕδατος, διχῆ μὲν πρῶτον». τὸ μὲν, 
ὑγρὸν, τὸ δὲ χυτὸν γένος αὐτοῦ. τὸ μὲν οὖν ὑγρὸν, 
διὰ τὸ μετέχον εἶναι τῶν γενῶν τοῦ ὕδατος, ὅσα σμι- 
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xgà ἀνίσων ὄντων», κινητὸν, αὐτό τε xaO" αὑτὸ καὶ 
ὑπ᾽ ἄλλου, διὰ τὴν ἀνωμαλότητα καὶ τὴν τοῦ σχὴή- 
ματος ἰδέαν, yéyove* τὸ δ᾽ ἐκ μεγάλων καὶ ὁμαλῶν, 
στασιμώτερον μὲν ἐκείνου καὶ βαρὺ, πεπηγὸς ὑπὸ 
ὁμαλότητος ἐστίν. ὑπὸ δὲ πυρὸς ἐσιόντος καὶ δια. 
λύοντος αὐτὸ, τὴν ὁμαλότητα ἀπολέσαν, μετέσχεν 
μᾶλλον κινήσεωρ᾽ γενόμενον δὲ εὐχένητον, ὑπὸ τοῦ 
πλησίον ἀέρος ὠθούμενον, καὶ κατατεινόμενον ἐπὶ 
γῆν, τήκεσθαι μὲν τὴν τῶν ὄγκων καϑαΐρεσιν, ῥοὴν 
δὴ, τὴν κατάστασιν ἐπὶ γῆν, ἐπωνυμίαν ἑκατέρου 
τοῦ πάϑους ἔλαβε. πάλιν δὲ ἐχπίπτοντος αὐτόϑεν 
τοῦ πυρὸς, ἅτε oUx εἷς κενὸν ἐξιόντος, ὠθούμενος ó 
πλησίον ἀὴρ, εὐκίνητον ἔτι ὄντα τὸν ὑγρὸν ὄγκον 
εἰς τὰς τοῦ πυρὸς ἕδρας συνωθϑῶν, αὐτὸν αὑτῷ ξυμ- 
μέγνυσιν. ὃ δὲ, συγωϑθούμενος, ἀπολαμβάνων τὸ τὴν 
ὁμαλότητα πάλιν, ἅτε τοῦ τῆς ἀγωμαλότητος δημι- 
ὀυργοῦ πυρὸς ἀπιόντος , εἰς ταὐτὸν αὐτῷ xadigza- | 

ται. καὶ τὴν μὲν τοῦ πυρὸς ἀπαλλαγὴν, 'ψύξιν" τὴν 
δὲ ξύνοδον ἐκείνου ἀπελϑόντος, πεπηγὸς εἶναι γένος 
προσεῤῥήϑη. τούτων δὴ πάντων ὅσα χυτὰ προσεί- 
πομεὲν ὕδατα, τὸ μὲν ἐκ λεπτοτάτων καὶ ὁμαλωτά- 
τῶν πυκνότατο» γιγνόμενον, μονοειδὲς γένος, στίλ» 
βοντι καὶ ξανϑῷ χρώματι κοινωϑὲν, τιμαλφέστατον 
κτῆμα χρυσὸς, ἡϑημένος διὰ πέτρας ἐπάγη. χρυσοῦ 
δὲ ὄζος, διὰ πυκνότητα σκληρότατον ὃν καὶ μελα»»- 
ϑὲν, , ἀδάμας ἐκλήϑη. τὸ δ᾽ ἐγγὺς μὲν χρυσοῦ τῶν 
μερῶν, εἴδη δὲ πλέον ἑνὸς E ἔχον, πυκνότητι μὲν, χρῦ- 
σοὺ πυκγότερον ὃν, καὶ γῆς μόριον ὀλίγον καὶ λε- 
πτὸν μετασχὸν, ὥστε σκληρότερον εἶναι" τὸ δὲ με- 

Ld 
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γάλα ἐντὸς αὑτοῦ διαλείμματα ἔχειν, κουφότερον 
τῶν λαμπρῶν, πηκτῶν τὸ ἕν 7ένος ὑδάτων χαλκὸς 
ξυσταϑεὶς γέγονε. τὸ δ᾽ dx γῆς αὐτὸ μιχϑὲν, ὅταν 
παλαιουμένω διαχωρίξζησϑον πάλιν am ἀλλήλων, ἐκ- 
φανὲς καϑ' αὗτὸ γιγνόμενον, ἰὸς λέγεται. τἄλλα δὲ 

. τῶν τοιούτων οὐδὲν ποικίλον ἐστὶ διαλογίσασϑαι, 
τὴν τῶν εἰκότων μύϑων μεταδιώκοντα ἰδέαν" ἣν ὅ- 
ταν τὶς, ἀναπαύσεως ἕνεκα τοὺς περὲ τῶν ὄντων ἀεὶ 
καταϑέμενος λύγους, τοὺς γενέσεως πέρι, διαϑεώμε- : 

vog εἰκότας, ἀμεταμέλητον ἡδονὴν κτᾶται, μέτριον» 
ἂν ἐν τῷ βίῳ παιδιὰν καὶ φρόνιμον ποιοῖτο. ταύτῃ 
δὴ καὶ τανῦν ἐφέντες, τὸ μετὰ τοῦτο τῶν αὐτῶν πέ- 
e, τὰ ἑξῆς εἰκότα Üliuey τῇδε. τὸ πυρὶ μεμιγμένον 
ὕδωρ, ὅ ὅσον λεπτὸν ὑγρόν τε, διὰ τὴν κίνησιν καὶ τὴν 
ὁδὸν ἣν κυλινδούμενον ἐπὶ ὁ γῆς ὑγρὸν λέγεται, μαλα- . 
κὸν t6 αὖ, τῷ τὰς βάσεις ἧττον ἑδραίας οὔσας ἢ τὰς 

γῆς, ὑπείκειν. τοῦτο δ᾽ ὅταν πυρὸς ἀποχωρισϑὲν 
ἀέρος τὸ μονωϑῇ, γέγονε μὲν ὁμαλώτερον, ξυνέωσταε 
δὲ ὑπὸ τῶν ἐξιόντων εἷς αὐτό. παγέν τε οὕτω, τὸ 

, μὲν ὑπὲρ γῆς μάλιστα παϑὸν ταῦτα, χάλαζα" τὸ δ᾽ 
ἐπὶ γῆς, χρύσταλλος". τὸ δὲ ἧ ἥττον, ἡμιπαγές τὸ ὃν 
ἔτι, τὸ μὲν ὑπὲρ γῆς αὖ, χιών" τὸ δ᾽ ἐπὶ γῆς ξυμ- 
παγὲν, ἐκ δρόσου γενόμενον, πάχνη λέγεται. τὰ δὰ 
δὴ πλεῖστα ὑδάτων εἴδη, μεμιγμένα ἀλλήλοις, ξὺμ- 
παν μὲν τὸ γένος, διὰ τῶν ἐκ γῆς φυτῶν ἤϑημένα, 
χυμοὶ λεγόμενοι" διὰ δὲ τὰς μίξεις ἀνομοιότητα E ἔχα- 
«0: ἔχοντες, τὰ μὲν ἀλλα πολλὰ ἀνώνυμα γένη παρέ- 
σχοντο, τέτταρα δὲ ὅσα ἔμπυρα εἴδη, διαφανῆ μάλε- 
στα γενόμενα, εἴληφεν ὀνόματα αὐτῶν" τὸ μὲν τῆς 
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ψυχῆς μετὰ τοῦ σώματος ϑερμαντριὸ;», οἶνος" τὸ δὲ 
λεῖον, καὶ διακριτικὸν ὅ ὄψεως, διὰ ταῦτά ve ἰδεῖν 
λαμπρὸν, καὶ ὃ στίλβον, λιπαρόν τε φανταζόμενον ἐ- 
λαιηρὸν εἶδος, πίττα καὶ κέκι, καὶ ἔλαιον αὐτὸ, ὅσά 
τ' ἄλλα τῆς αὐτῆς δυνάμεως * ὅσον δὲ διαχυτικὸν͵ 
μέχρι φύσεως τῶν περὶ τὸ στόμα ξυνόδων, ταύτῃ τῇ 
δυνάμει γλυκύτητα παρεχόμενον, μέλι τὸ κατὰ πάν- 
των μάλιστα πρόσρημα ἔσχε. τὸ δὲ τῆς σαρκὸς δια- 
λυτικὸν τῷ κάειν, ἀφρῶδες γένος, ἐκ πάντων ἄφορι- 

σϑὲν τῶν χυμῶν, ὁπὸς ἐπωνομάσϑη. γῆς δὲ εἴδη, 
τὸ μὲν ἡϑημένον δὲ ὕδατος, τοιῷδε τρόπῳ γέγνεται 
σῶμα λίϑινον" τὸ ξυμπαγὲν ὕδωρ ὅταν ἐν τῇ ξυμ- 
pin κοπῇ, μετέβαλεν' εἰς ἀέρος ἰδέαν" γενόμενος δὲ 

ἀὴρ, εἷς τὸν ἑαυτοῦ τόπον ἀναϑεῖ. κενὸν δ᾽ ὑπῆρ- 

χεν c αὐτῶν οὐδέν. τὸν οὖν πλησίον ἔωσεν ἀέρα. ó 08, . 
üy Ἶ ̓βαρὺς, ὠσϑεὶς, καὶ περιχυϑεὶς τῷ τῆς γῆς ὄγκῳ, 

σφόδρα ἔϑλιψε, ξυνέωσέ τὸ αὐτὸν εἰς τὴς ἕδρὰς ὁϑεν 

ἂν εἴη ὃ νέος ἀήο. ξυνωσθεῖσα δὲ ὑπὸ ἀέρος ἀλὺύ- 
τως ὕδατι γῇ, ξυνίσταται πέτρα" καλλίων μὲν, ἢ τῶν 
ἔσων καὶ ὁμαλῶν διαφανὴς μερῶν" αἰσχίων δὲ, ἡ 
ἐναντία. τὸ δὲ ὑπὸ πυρὸς πάχους τὸ νοτερὸν πᾶν 
ἐξαρπασϑὲν, καὶ κραυρότερον ἐκείνου ξυστῶν, τῷ γέ-- 
ve, κέραμον ἐπωνομάκαμεν, τοῦτο γέγονεν. ἔστι δὲ 
OTS νοτίδος ὑπολειῳφϑείσης xvi) γῆ γενομένη, » διὰ" 
πυρὸς ὅταν ψυχϑῇ, γέγονε τὸ μέλαν χρῶμα ἔχον, 
λίϑος. τῷ δ᾽ αὖ κατὰ ταὐτὰ μὲν ταῦτα dx Evupl- 

^ ἕεως ὕδατος ἀἁπομογουμένῳ πολλοῦ, λεπτοτέρων δὲ 
ἐκ γῆς μερῶν, ἁλμυρῷ Ts ὄντι, ἡμιπαγεῖ γενομένῳ, 

- καὶ αὐτῷ πάλιν ὑφ᾽ ὕδατος, τὸ μὲν ἐλαίου καὶ γῆς 
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καϑαρτικὸν γένος, νίτρον" τὸ δ᾽ εὐάρμοστον ἐν ταῖς 
κοινωρέαις tiic περὶ τὴν τοῦ σώματος αἴσϑησιν, ἃ- 
λῶν, κατὰ λόγον νόμου, ϑεοφιλὲς σῶμα ἐγένετο. τὰ 
δὲ κοινὰ ἐξ ἀμφοῖν, ὕδατι μὲν oU λυτὰ, πυρὶ δὲ διὰ 
τὸ τοιόνδε οὕτω ξυμπήγνυται. γῆς ὄγκους πῦρ μὲν 
die τε OU τήκει. τῆς γὰρ ξυστάσεως τῶν διακένων 
αὐτῆς σμικρομερέστερα πεφυκότα, διὰ πολλῆς εὑρυ- 
χωρίας ἰόντα, οὐ βιαξόμενα, ἄλυτον αὐτὴν ἐάσαντα, 

ἅτηκτον παρέσχε. τὰ δὲ ὕδατος, ἐπειδὴ μείζω πέφυ- 
æc, μέρη, βίαιον ποιούμενα τὴν διέξοδον, λύοντα αὖ- 

τὴν τήκϑι. γῆν μὲν ἀξύστατον ὑπὸ βίας οὕτω ὕδωρ 
μόνον λύει, ξυνεστηκυῖαν δὲ, πλὴν πυρὸς οὐδέν. εἴς. 
odog γὰρ οὐδενὶ πλὴν πυρὶ λέλειπται. τὴν δὲ ὕδα- 
τος αὖ ξύνοδον, τὴν μὲν βιαιοτάτην, πῦρ μόνον" 
τὴν δὲ ἀσϑενεστέραν, ἀμφότερα, πῦρ τε καὶ ἀὴρ, 
διαχεῖτον" ὃ μὲν, κατὰ τὰ διάκενα, τὸ δὲ, καὶ κατὰ 
τὰ τρίγωνα. βίᾳ δὲ ἀέρα ξυστάντα οὐδὲν λύει πλὴν 
κατὰ τὸ στοιχεῖον, ἀβίαστον δὲ κατατήκει μόνον πῦρ. 
τὰ δὲ τῶν ξυμμίκτων ἐκ γῆς τὸ καὶ ὕδατος σωμάτων, 
μέχρι περ ἂν ὕδωρ αὐτοῦ τὰ τῆς γῆς διάκενα καὶ 
βίᾳ ξυμπεπιλημένα κατέχῃ, τὸ μὲν ὕδατος, ἐπιόντα 
ἔξωϑεν, εἴσοδον οὐκ ἔχοντα μέρη, περιῤῥέοντα τὸν 
ὅλον ὄγκον ἄἅτηκτον εἴασε" τὰ δὲ πυρὸς, tig τὰ τῶν 
ὑδάτων διάκενα εἰσιόντα, ὅπερ ὕδωρ γῆν, τοῦτο δὲ 
πῦρ ἀέρα ἀπεργαζόμενα, τηχϑέντι τῷ κοιγῷ σώματε 
εῖν μόνα αἴτια ξυμβέβηκε. τυγχάνει | δὲ ταῦτα Üv- . 
τα, τὰ μὲν, ἔλαττον ἔχοντα ὕδατος ἢ γῆς, τό, τε περὶ 
τὴν ὕαλον γένος ἅπαν, 0cd τε Aor χυτὰ εἴδη xa- 
δεῖται" τὼ δὲ πλέον ὕδατος αὖ, πάντα ὅσα κηροεν» 
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δῆ καὶ ϑυμιατιχὰ σώματα ξυμπήγνυται. Τὰ μὲν δὴ 
σχήμασι, κοινωνίαις τε καὶ μεταλλαγαῖς sig ἄλληλα 
πεποικιλμένα εἴδη, σχεδὸν ἐπιδέδεικται" τὰ δὲ πα- 
ϑήματα αὐτῶν Óv ἃς αἰτίας γέγονε, πειρατέον ἐμ- 
φανίζειν ἡμᾶς. πρῶτον μὲν οὖν ὑπάρχειν αἴσϑησιν 
δεῖ τοῖς λεγομένοις ἀδί. σαρκὸς δὲ καὶ τῶν περὶ σάρ-᾿ 
xa γένεσιν, ψυχῆς τε ὅσον ϑνητὸν, οὕπω διεληλύϑα- 
μεν. τυγχάνει δὲ οὔτε ταῦτα χωρὶς τῶν περὶ τὰ πα- 
ϑήματα, ὅσα αἰσϑητικὰ, οὔτ᾽ ἐκεῖνα ἄνευ τούτων 
δύναται ἱκανῶς λεχϑῆναι. τὸ δὲ ἅμα, σχεδὸν οὐ δυ- 
γατόν. ὑποϑετέον δὴ πρότερον θάτερα" τὰ δ᾽ ὕςε- 
ρα ὑποτεϑέντα ἐπάνιμεν αὖϑις, ἵνα οὖν ἑξῆς τὰ 
παϑήματα λέγηται τοῖς γένεσιν, ἔ ἔστω πρότερα ἡμῖν 
τά περὶ τὸσσῶμα καὶ ψυχὴν ὄντα. πιρῶτον μὲν οὖν 
5 πῦρ ϑερμὸν λέγομεν, ἴδωμεν, ὧδε σκοποῦντες" 
τὴν διάκρισιν καὶ τομὴν αὐτοῦ περὶ τὸ σῶμα ἡμῶν 
γιγνομένην ἐννοηθέντες. ὅτι μὲν γὰρ ὀξὺ τι τὸ πά- 
Jos, πάντες σχεδὸν αἰσθανόμεθα" τὴν δὲ λεπτότη- 
τα τῶν γωνιῶν, καὶ πλευρῶν ὀξύτητα, τῶν τὸ μορίων 
σμικρότητα, καὶ τῆς φορὰς τάχος, (οἱ οἷς πᾶσι σφο- 
δρὸν ὃν καὶ τομὸν, ὀξέως τὸ προστυχὸν ἀεὶ τμνεὴ) 
λογιστέον, ἀναμιμνησκομένοις τὴν τοῦ σχήματος αὖ- 
τοῦ γένεσιν, ὅτι | μάλιστα ἐκείνη καὶ οὐκ ἄλλη φύσις 
διακρίνουσα. ἡμῶν κατὰ σμικρά τε τὰ σώματα κερ- 
ματέζουσα, τοῦτο ὃ νῦν ϑερμὸν λέγομεν, εἰκότως τὸ 
νάϑημα καὶ τοὔνομα παρέσχε. τὸ δ᾽ ἐναντίον τοὺς- 
τῳ, X λατάδηλον μὲν, ὅμως δὲ μηδὲν. ἐπιδεὸὲς ἔστω λό- - 
yov. Td γὰρ δὴ τῶν περὶ τὸ σῶμα ὑγρῶν». '“μεγαλομε- 
φέστερα, εἰσιόντα, τὰ σμικρότερα ἐξωϑοῦντα, εἷς τας 

.» * 
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, ἐκείνων οὗ δυνάμενα ἕδρας ἐνδύναι, ξυνωϑοῦντα ἥ- 
μῶν τὸ νοτερὸν, ἐξ ἀνωμάλου κδχιγημέγου τὸ ἀκίνη- 
τον δι’ ὁμαλότητα καὶ τὴν. ξύνωσιν ἀπεργαζόμενα, 

, πήγνυσι. τὸ δὲ παρὰ φύσιν ξυναγόμενον, μάχεται 
κατὰ φύσιν. αὐτὸ αὑτῷ, εἰς τοὐναντίον ἀπωθοῦν. L7] 

δὴ μάχῃ καὶ τῷ σεισμῷ τοὑτῳ τρόμος καὶ ῥῖγος ἐτέ- 
ϑη" ψυχρόν τὸ τὸ πάϑος ἅπαν τοῦτο, καὶ τὸ δρῶν 
αὐτὸ, ἔσχεν ὄνομα. σκληρὸν δὲ, ὅσοις ἂν ἡμῶν 1 

. σὰρξ ὑπείκῃη" μαλακὸν δὲ, ὅσα ἂν τῇ σαρκὲ" πρὸς 
ἀλληλά τε οὕτως. ὑπείκει δὲ ὅσον ἐπὶ σμικροῦ Boc 
v&& τὸ δὲ ἐκ τετραγώνων ὃν βάσεων, . ἅτε βεβηκὸς 
σφόδρα, ἀντιτυπώτατον εἶδος, δ, τι τὸ ἂν εἰς πυχνό- 
"yt ξυνιὸν πλείστην , ἀντίτονον D μάλιστα. βαρὺ 
δὲ καὶ κοῦφον, μετὰ τῆς κάτω φύσεως ἄνω τε λεγο- 
μένης ἐξεταζόμενον ἂν δηλωϑείη σαφέστατα. φύσει 
γὰρ δὴ τινὰς τόπους δὺδ εἶναι, διειληφότας διχῇ τὸ 
πᾶν, ἐναντίους, τὸν us», κάτω, πρὸς ὃν φέρεται 
πάνϑ' ὅσα τινὰ σώματος ὄγκον ἔχει, τὸν δ᾽, ἄνω, 
πρὸς 0» ἀκονοίως ἔρχεται πᾶν" οὐκ ὀρθὸν οὐδαμῇ 
νομίζειν. τοῦ γὰρ παντὸς οὐρανοῦ σφαιροειδοῦς ὃν- 
τος, ὅσα μὲν ἀφεστῶτα ἴσον τυῦ μέσου γέγονεν ἔσχα- 
τα, ὁμοίως αὐτὰ χρὴ ἔσχατα πεφυκέναι" τὸ δὲ μὲ- 
σον, τὰ αὐτὰ μέτρα τῶν ἐσχάτων ἀφεστηκὸς, ἐν τῷ 
καταντικρὺ νομίζειν δεῖ πάντων εἶναι. τοῦ δὴ xó- 
σμου ταύτῃ πεφυκότος, τῶν τι εἰρημένων ἄνω τὲς 
ἢ κάτω τιϑέμενος, οὐκ ἐν δίκῃ δόξει τὸ μηδὲν προσῆ- 
wo» ὄνομα λέγειν. ὅ μὲν γὰρ μέσος ἐν αὐτῷ τόπος, 
οὔτε κάτω πεφυκὼς, οὔτε ἄνω, λέγεσϑαι δίκαιος, 
61A αὐτὸ ἐν μέσῳ' ὃ δὲ πέριξ, οὔτε δὴ μέσος, οὔτ 
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ἔχων διάφορον αὑτοῦ μέρος ἕτερον ϑατέρου μᾶλλο» 
πρὸς τὸ μέσον, ἢ τί τῶν καταντικρύ. τοῦ δὲ ὁμοίως 
πάντη πεφυκότος, ποῖα τὶς ἐπιφέρων ὀνόματα αὐτῷ 
ἐναντία, καὶ πῆ, καλῶς ἂν ἡγοῖτο λέγειν; εἰ γάρ τι 
καὶ στερδὸν εἴη, κατὰ μέσον τοῦ παντὸς ἰσοπαλὸς, 

; εἰς οὐδὲν ἂν ποτε τῶν ἐσχάτων ἐνεχϑείη , διὰ τὴν 
πάντη ὁμοιότητα αὐτῶν. ἀλλ᾽ si καὶ περὶ αὐτὸ πο- 
ρεύοιτό τις ἐν κύκλῳ, πολλάκις ἂν στὰς ἀγντέπους; 
ταὐτὸν αὐτοῦ κάτω καὶ ἄγω προσείποι. τὸ μὲν γὰρ 
ὅλον, καϑάπερ εἴρηται, γῦν δὴ σφαιροειδὲς ὃν, τό- 
πον τινὰ, κάτω, τὸν δὲ, ἄνω λέγειν ἔ ἔχϑιν, οὐκ ἔμφρο- 
»0c. ὅϑεν δὲ ὠνομάσϑη ταῦτα, καὶ i» οἷς ὅ ὄντα, 8k 

ϑίσμεϑα δι’ ἐκεῖνα καὶ τὸν οὐρανὸν ὅλον οὕτω διαι- 
φούμενοι λέγειν, ταῦτα διομολογητέον ; ὑποϑεμένοις 
τάδ᾽ ἡμῖν. εἴτις ἐν τῷ τοῦ παντὸς Τόπῳ, καϑ' ὃν Ἢ 

τοῦ πυρὸς εἴληχε μάλιστα φύσις, οὗ καὶ πλεῖστον ἂν 
ἡἠϑροισμένον εἴη, πρὸς. ὃ φέρεται, ἐπαναβὰς ἐπὶ ἐκεῖ- 
wo, καὶ δύναμιν sig τοῦτο ἔχων, μέρη τοῦ πυρὸς d- 
φαιρῶν, ἱστᾷ" ἢ τιϑεὶς εἰς πλάστιγγας, αἴρων ἐὸν 
ξυγὸν, καὶ τὸ πῦρ ἕλκων, εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βιαζόμε- 
νος, δῆλον ὡς τοὔλαττόν που τοῦ μείζονος ῥᾷον: διᾶ- 
ται. ῥώμῃ γὰρ μιᾷ δυοῖν ἃ μα μετεωριξομένοιν , τὸ 
μὲν ἔλαττον, μᾶλλον, τὸ δὲ πλέον, ἧττον, ἂν dy που 
κατατεινόμενον ξυνέπεσθαι τῇ βίᾳ" καὶ τὸ μὲν, βα- 
ρὺ καὶ κάτω φερόμενον, κληϑῆναι" .τὸ δὲ σμικρὸν, 
ἐλαφρὸν, καὶ ἄνω. ταὐτὸ δὴ τοῦτο φωράσαι δεῖ 
δρῶντας ἡμᾶς περὶ τόνδε τὸν τόπον. ini γὰρ γῆς 
βεβῶτες, γεώδη γέγη διὩστάμενοι; xe) γῆν ἐνίοτε αὖ- 
τὴν ἕλχομεν sig ἀνόμοιον ἀέρα βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν, 

* 
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ἀμφότερα τοῦ ξυγγενοῦς ἀντεχόμενα. τὸ δὲ σμικρό- 
Tego, ῥᾷον τοῦ μείζονος, βιαξομένοις εἰς τὸ &vó- 
μοιον, πρότερον ξυνέπεται. κοῦφον OU αὐτὸ προς- ᾿ 
εἰρήκαμεν, καὶ τὸν τόπον εἷς ὃν βιαζόμεϑα, ἄνω" τὸ 
δ᾽ ἐναντίον τοὕὑτοις πάϑος, βαρὺ, "αὶ κάτω. ταῦτ᾽ 

οὖν διαφόρως € ἔχειν αὐτὰ πρὸς αὐτὰ, ἀνάγκη, διὰ τὸ 

τὰ πλήϑη τῶν γενῶν τόπον ἐναντίον ἀλλήλοις κατέ- 
χειν. τὸ γὰρ ἐν ἑτέρῳ χοῦφον ὃν τόπῳ, τῷ κατὰ τὸν 
ἐναντίον τόπον ἐλαφρῷ" καὶ τὸ βαρὺ, τῷ βαρεῖ" τῷ 
£t κάτω, τὸ κάτω, καὶ τὸ ἄνω, τῷ ἄνω" πάντ᾽ ἐνὰν- 
τία καὶ πλάγια καὶ πάντως διάφορα πρὸς ἄλληλα ἂν 
εὑρεϑήσεται χιγνόμενα καὶ 6 ὄντα. τόδε γεμὴν ἕ ἕν τι 
διανοητέον περὶ πάντων αὐτῶν, ὡς 1 μὲν πρὸς τὸ 
ξυγγενὲς ὁδὸς δκάστοις οὖσα, βαρὺ μὲν τὸ φερόμε- 
yo» ποιεῖ, τὸν δὲ τόπον sig ὃν τὸ τοιοῦτον φέρεται, 
κάτω" τὰ δὲ τοὗτοις ἔχοντα ὡς ἑτέρως, ϑάτερα. περὶ 
δὴ τούτων οὖν τῶν παϑημάτων ταῦτα αἴτια εἰρή- 
σϑω. λείου δ᾽ αὖ καὶ τραχέος παϑήματος αἰτίαν 

πᾶς που κατιδὼν, καὶ ἑτέρῳ δυνατὸς ἂν εἴη λέγειν. 
σκληρότης γὰρ ἀνωμαλότητι μιχϑεῖσα, τὸ δ᾽ ὅμαλό- 
τῆς πυκνότητι παρέχεται. Μέγιστον δὲ καὶ λοιπὸν 
τῶν κοινῶν περὶ ὅλον τὸ σῶμα παϑημάτων, τὸ τῶν 

^ ἡδέων καὶ 29v ἀλγεινῶν αἴτιον, ἐν οἷς διεληλύϑα- 

μὲν" καὶ ὅσα διὰ τῶν τοῦ σώματος μορίων αἰσϑή- 
σεις κεκτημένα, καὶ λύπας ἐν αὑτοῖς ἡδονάς 9^ ἅμα 
ἑπομένας € ἔχει. ὧδ᾽ οὖν κατὰ παντὸς αἰσϑητοῦ καὶ 
ἀναισϑήτον παϑήματος τὰς αἰτίας λαμβάνωμεν, 
ἀναμιμνησκόμενοι τὸ τῆς εὐκινήτου καὶ δυσκινήτου 
φύσεως 0, τι διειλόμεϑα dy τοῖς πρύσϑεν. ταύτη 

΄ 
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γὰρ μεταδιωκτέον πάντα ὅσα ἑλεῖν ἐπινοοῦμεν. τὸ 
γὰρ κατὰ φύσιν εὐχίνητον, ὅταν καὶ βραχὺ πάϑος 

᾿ἐμπίπτῃ εἰς αὐτὸ, διαδίδωσε κύκλῳ μόρια ἕ ἕτερα δτό» 
Qotc, ταὐτὸν ἀπεργαζόμενα, μέχρε nep ἂν ἐπὶ τὸ 
φρόνιμον ἐλθόντα, ἐξαγγείλῃ τοῦ ποιήσαντος τὴν 
δύναμιν. τὸ δ᾽ ἐναντίον, ἑδραῖον ὃν, καὶ οὐδένα 
τε κύκλον ἰὸν, πώσχεε μόνον, ἄλλο δὲ oU κινεῖ τῶν 
πλησίων. ὥστε οὐ διαδιδόντων μορίων μορίοις ἅλ- 
λων ἄλλοις, τὸ πρῶτον πάϑος ἐν αὐτοῖς ἀκίνητον sig 
τὸ πᾶν ζῶον γενόμενον, ἀναίσϑητον παρέσχε τὸ πα- 
ϑόν. ταῦτα δὲ περὲ τε ὀστὰ καὶ τρίχας ἐστὶ, καὶ ὅσα 

, ἄλλα γήϊνα τοπλεῖστον ἔγομεν ἐν ἡμῖν μόρια. τὰ δὸ 
Ἔἔμπροσϑεν περὶ τὰ τῆς ὄψεως καὶ ἀκοῆς μάλιστα, 
διὰ τὸ πυρὸς ἀέρος τὸ ἐν αὐτοῖς δύναμιν εἶναι usyi- 
στην. τὸ δὴ τῆς ἡδονῆς καὶ Anne ὧδε δεῖ διανοεῖ» 
σϑαι. τὸ μὲν παρὰ φύσιν καὶ βίαιον γιγνόμενον 
ἀϑρόον παρ᾽ ἡμῖν πάϑος, ἀλγεινόν τὸ δ᾽ εἰς φύ- 
σιν ἀπιὸν πάλιν ἀϑρόον, ἡδὺ - τὸ δ᾽ ἐναντίον τοὺ- 
τοις, ἐναντίως. τὸ δὲ ust εὐπετείας γιγνόμενὸν ἅ- 
παν, αἰσϑητὸν μὲν δτιμάλιστα, λύπης δὲ καὶ j ἡδονῆς 
οὗ μετέχον" οἷον τὰ περὶ τὴν ὄψιν αὐτὴν πρϑήμα- 
τα" ἢ δὴ σῶμα ἐν τοῖς ἕμπροσϑεν drin xa - 
μέραν ξυμφυὲς ἡμῶν γίγνεσθαι. ταὐτῃ ydg τομαὶ 
μὲν καὶ καύσεις, καὶ ὅσα ἄλλα πάσχει, λύπας οὐκ 
ἐμποιοῦσιν, οὐδὲ ἡδονὰς πάλιν, ἐπὶ ταὐτὸν ἀπιοὺ- 
σης ᾿εἶδος. μὲ μέγισται δὲ αἰσϑήσεις καὶ σαφέσταται, 
καϑότι T ἂν πάϑη καὶ ὅσων ἂν αὕτη πη προσβάλ- - 
λουσα ἐφάπτηται. βία γὰρ τὸ πάμπαν οὐκ ἔνε τῇ 
διακρίσει τὸ αὐτῆς καὶ συγκρίσει. τὰ δὲ ἐκ μειζό. 

Prar. T. Vi, E 
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voy μερῶν σώματα, μόγις εἴκοντα τῷ δρῶντε, διαδι- 
δόντα δὲ εἰς ὅλον τὰς κινήσεις, ἡδονὰς layes καὶ λὺ- 
mag: ἀλλοτριούμενα μὲν, λύπας" καϑιστάμενα δὲ 
εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν, ἡδονάς. ὅσα δὲ κατὰ σμικρὸν 
τὸς ἀποχωρήσεις ἑαυτῶν καὶ κενώσεις εἴληφε, τὰὺς δὲ 
πληρώσεις ἀϑρόας, καὶ κατὰ μεγάλα κενώσεως μὲν 
ἀναίσϑητα, πληρώσεως δὲ αἰσϑητικὰ γιγνόμενα, λὺ- 
πας μὲν οὐ παρέχει τῷ ϑνητῷ τῆς ψυχῆς, μεγέστας 

δὲ ἡδονάς. ἔστι δ᾽ ἔνδηλα περὲ τὰς εὐωδίας. ὅσα 
δὲ ἀπαλλοτριοῦται μὲν ἀϑρόα, κατὰ σμικρὰ δὲ μό- 
γις εἷς ταὐτὸν πάλιν ἑαυτοῖς καϑίσταται, το ὑναντίον 

τοῖς ἔμπροσϑεν πάντα ἀποδίδωσι. ταῦτα δ᾽ αὖ πε- 
θὲ τὰς καύσεις καὶ τομὰς τοῦ σώματος γιγνόμενα 
ἐστὶ κατάδηλα. τὰ μὲν δὴ κοινὰ τοῦ σώματος παν- 
τὸς παϑήματα, τῶν τε ἐπωνυμιῶν ὅσαι τοῖς δρῶσιν 
αὐτὰ γεγόνασι, σχεδὸν εἴρηται. Τὰ δ᾽ ἐν ἰδίοις μὲ- 
ρεσιν ἡμῶν γιγνόμενα, τά τε πάϑη xai τὰς αἰτίας 
τῶν δρώντων αὑτὰ πειρατέον. εἰπεῖν, ἂν πη δυνώμε- 
ϑα. πρῶτον μὲν οὖν ὅσα τῶν χυμῶν πόρε λέγοντες 
ἐν τοῖς πρόσϑεν ἀπελίπομεν, iov ὄντα παϑήματα 
περὶ τὴν γλῶτταν ; ἐμφανιστέον ῇ δυνατόν. φαΐένε- 
ται δὲ καὶ ταῦτα, ὥσπερ οὖν καὶ πολλὰ, διὰ συγ- 
κρίσεὼν tS τινῶν καὶ διακρίσεων γίγνεσθαι. πρὸς δὲ 
αὐταῖς ; κεχρῆσθαι μᾶλλόν τὶ τῶν ἄλλων τραχὑτησὶ 
τὸ καὶ λειότησιν. ὅσα μὲν γὰρ εἰσιόντα περὶ τὰ φλε- 
βία, οἷόν περ δοκέμια τῆς γλώττης, τεταμένα ἐπὶ τὴν 
καρδίαν, εἰς τὼ »οτερὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἁπαλὰ ἐμπί- 

morta, γήϊνα μέσα κατατηχόμενα, ξυνάγεε τὰ φλε- 
Kia καὶ ἀποξηραένει" τραχύτερα μὲν ὄντα, στρυφνὰ 
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ἧττον δὲ τραχύνοντα, αὐστηρὰ φαένεται. τὴ δὲτού- ᾿ 
τῶν ῥυπεικα, καὶ πᾶν τὸ περὶ τὴν γλῶτταν ἀποπλύ- 
γοντα, πέρα μὲν τοῦ μετρίου τοῦτο δρῶντα, καὶ προς- 
ἐπιλαμβανόμενα, ὥστε ἀποτήκειν αὐτῆς τι τῆς φύ.- 
σεως, οἷον sj τῶν νέτρων δύναμις, πικρὼ πάνϑ᾽ οὗ- 
τῶς ὠνόμασται" τὰ δὲ ὑποδεέστερα τῆς νιτρώδονυς 
ἕξεως, ἐπὶ τὸ μέτριόν τε τῇ ῥύψει χρώμενα, ἅἁλυκὰ, 
ἄνευ πικρότητος τραχείας, καὶ φίλα μᾶλλον ἡμῖν 
φαντάζεται. τὰ δὲ τῇ τοῦ στόματος ϑερμότητε xoi- 
νωνήσαντα, καὶ λειαινόμενα Un. αὐτοῦ, συνεκπυρού- 
μενα, καὶ πάλιν αὐτὼ ἀντικάοντα τὸ διαϑερμῇναν, 
φερόμενά τε ὑπὸ κουφότητος ἄνω πρὸς Tdc τῆς κε 
φαλῆς αἰσϑήσεις, τέμνοντά τε πάνϑ᾽ ὅσοις ὧν 7tQoge 
πέπτῃ διὰ ταύτας τὸς δυνάμεις, δριμέα πάντα τὰ 
τοιαῦτα ἐλέχϑη. τῶν δὲ αὐτῶν προλελεπτυσμένων 
μὲν ὑπὸ σηπεδόνος, εἰς δὲ τὰς στενὰς φλέβας ἐνδυο- 
μένων, καὶ toig ἐνοῦσιν αὐτόϑι μέρεσι γεώδεσι, καὶ 
ὅσα ἀέρος ξυμμετρέαν ἔχοντα, ὥστε κινήσαντα περὶ 
ἄλληλα ποιεῖν κυκᾶσϑαι, κυκώμενα δὲ περιπίπτειν 
τε, καὶ εἷς ἕτερα ἐνδυόμενα, ἕτερα κοῖλα ἀπεργάζε- 
σϑαι, περιτοινόμενα τοῖς εἰσιοῦσι»" ἃ δὴ, νοτίδος 
περὶ ἀέρα κοίλης περιταϑείσης, τοτὲ μὲν γεώδους, 
τοτὲ δὲ καὶ καϑαρᾶς, γοτερὰ ἀγγεῖα ἀέρος ὕδατα 
κοῖλα περιφερῆ τε γενέσϑαι. καὶ τὰ μὲν τῆς καϑα- 
ρᾶς, διαφανεῖς περιστῆναι, κπληϑείσας ὅ ὄνομα πομ- 
φόλυγας" τὸ δὲ τῆς γεώδους, ὁμοῦ κινουμένης καὶ 
αἰρομένης, (ioi 18 καὶ ζύμωσιν ἐπίκλην κληθῆναι. 
τὸ δὲ τούτων αἴτιον τῶν ποϑημάτων, ὀξὺ προσρη 

ϑῆναι. ξύμπασι δὲ τοῖς neg) ταῦτα εἰρημένοις πά- 
Ea 

- 
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Sog ἐναντίον, ἀπὸ ἐναντίας ἐστὶ προφάσεως, ὁπόταν 
ἡ τῶν εἰσιόντων σύστασις ἐν bygoig, οἰκεία τῇ τῆς 
γλώττης ἕξει πεφυκυῖα, λεεαΐνῃ μὲν ἐπαλεέφουσα τὰ 
τραχυϑέντα, τὰ δὲ παρὰ φύσιν ξυνεστῶτα, ἢ κεχυ- 
μένα, τὰ μὲν ξυνάγῃ, τὰ δὲ, χαλᾷ" καὶ πάνϑ᾽ ὅτι- 
αάλιστα ἱδρύῃ κατὰ φύσι». ἡδὺ xa? προσφιλὲς παν- 

' τὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἴαμα τῶν βιαίων παϑημάτων ye 
yróusvo», κέκληται γλυκὺ. xal τὰ μὲν δὴ ταύτῃ, 
ταῦτα. περὲ δὲ τὴν τῶν μνκτήρων δύναμιν, εἴδῃ μὲν 
οὐκ ἔνι. τὸ γὰρ τῶν ὀσμῶν πᾶν, ἡμιγενές. εἴδει" δὲ 
οὐδενὶ ξυμβέβηκε συμμετρία πρὸς τὸ τινὰ σχεῖν ὁ- 
σμήν. ἀλλ᾽ ἡμῶν ai περὶ τὰ τοιαῦτα φλέβες πρὸς μὲν 
τὰ γῆς ὕδατός τὲ γένη στενώτεραι ξυνέστησαν, πρὸς 
δὲ τὰ πυρὸς ἀέρος τε, εὐρύτεραι. διὸ τούτων οὐδεὶς 
οὐδενὸς ὁ δσμῆς πώποτϑ ἤσϑετο τινὸς, ἀλλ ἀεὶ βρεχο- 
μένων, ἢ σηπομένων, ἢ τηκομένων, ἢ ϑυμιωμέγω» 

γέγνονται τενῶν. μεταβάλλοντος γὰρ ὕδατος sig ἀΐ- 
Qo, ἀέρος τε εἰς ὕδωρ, ἐν τῷ μεταξὺ τούτων )εγόνα- 
σιν. εἰσί τὲ ὀσμαὶ ξύμπασαι, καπρὸς, ἢ ὁμίχλη. τοὺ- 
ju δὲ, τὸ μὲν ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ ἰὸν, ὁμίχλη" τὸ δὲ 
ἃ ὕδατος εἰς ἀέρα, χαπγός. ὅϑεν λεπτότεραι μὲν : v- 
decor παχύὕύτεραι δὲ ὀσμαὶ ξύμπασαι γεγόνασιν di- 
quc. δηλοῦνται δὲ, ὅπόταν τινὸς ἀντιφραχϑέντος 
περὶ τὴν ἀναπνοὴν, ἄγῃ τὶς βίᾳ τὸ πνεῦμα εἰς αὖ- 
τόν. τότε γὰρ ὀσμὴ μὲν οὐδεμία συνδιηϑεῖται, τὸ 
δὲ πνεῦμα τῶν ὀσμῶν ἐρημωϑὲν, αὐτὸ μόνον ἕπεται. 
διὰ οὖν ταῦτα, ἀνώνυμα τὰ τοὑτων ποικίλματα γέ- 
γονεν, ovx ἐκ πολλῶν οὐδ᾽ ἁπλῶν εἰδῶν ὄντα " ἀλλὰ 
Oui; τὸ ἡδὺ καὶ τὸ λυπηρὸν αὐτόϑιε μόνω διαφανῆ 

) 
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λεγέσϑον. τὸ. μὲν, τραχῦνόν cs καὶ βιαζόμενον τὸ 
κύτος ἅπαν», ὅσον ἡμῶν μεταξὺ κορυφῆς τοῦ τε ou 
φαλοῦ κεῖται" τὸ δὲ, ταὐτὸ τοῦτο καταπραῦνον, καὶ 
πάλιν ἢ πέφυκεν ἀγαπητῶς ἀποδιδόν. Τρίτον δὲ 
αἰσθητικὸν ἐν ἡμῖν μέρος ἐπισκοποῦσι τὸ negl τὴν 

ἀκοὴν, δὲ ἃς αἰτίας τὰ περὶ αὐτὰ ξυμβαίνει παϑή- 
ματα λεκτέον. ὅλως μὲν οὖν φωνὴν ϑῶμεν, τὴν Ov 
ὦτων» ὑπ᾽ ἀέρος ἐγκεφάλου τε καὶ αἵματος μέχρε ψυ- 
χῆς πληγὴν διαδιδομένην" τὴν δὲ ὑπὶ αὐτῆς κίνησιν, 
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μὲν ἀρχομένην», τελευτῶσαν δὲ περὲ 
τὴν τοῦ ἥπατος ἕδραν, ἀκοήν. ὅση δ᾽ αὐτῆς ταχεῖα, 
ὀξεῖαν" ὅση δὲ βραδυτέρα, βαρυτέραν. τὴν δὲ μέαν, 
ὁμαλὴν τὸ καὶ λείαν" τὴν δ᾽ ἐναντίαν, τραχεῖαν. 
μεγάλην δὲ, τὴν πολλὴν" ὅση δ᾽ ἐναντία, σμικράν. 
τὰς δὲ πέριξ ξυμφωνίας αὐτῶν ἐν τοῖς ὕστερον λεχϑη- 
σομένοις ἀνάγκη ῥηθῆναι. Τέταρτον δὴ λοιπὸν ἔτι 
γένος ἡμῖν αἰσϑητικὸν, ὃ διελέσθαι δεῖ, συχνὰ ἐν 
ξκυτῷ ποικίλματα κεκτημένον" ἃ ξύμπαντα μὲν 
χρόας ἐκαλέσαμεν ; φλύγα τῶν σωμάτων ἑκάστων 
ἀποῤῥέονσαν , ὄψει σύμμετρα μόρια ἔχουσαν πρὸς 
αἴσϑησιν. ὄψεως δὲ ἐν τοῖς πρόσϑὲν αὐτῶν περὶ 

τῶν αἰτίων τῆς γενέσεως ἐῤῥήϑη " τῇδ᾽ οὖν τῶν 
χρωμάτων πέρι μάλιστα. εἰκὸς πρέποι Y ἂν ἐπιεικεῖ 
λόγῳ διεξελθεῖν. τὰ φερόμενα ἀπὸ τῶν ἄλλων μο- 
ρίων, ἐμπίπτοντα δὲ εἰς τὴν ὄψιν, τὰ μὲν, ἐλάττω, 
τὰ δὲ, μείζω, τὰ δ᾽ ἴσα τοῖς αὐτῆς τῆς ὄψεως μέρε- 
σι» εἶναι. τὸ μὲν οὖν isa, ἀναίσϑητα" ἃ δὴ καὶ 
διαφανῆ λέγομεν. vd δὲ μοίζω ἢ ἐλάττω, τὰ μὲν, 
συγκρίνοντα, τὰ δὲ, διακρίνοντα αὐτὴν τοῖς περὶ 

t 
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τὴν σάρκα ϑερμοῖς καὶ ψυχροῖς, καὶ τοῖς στερὶ 
τὴν γλῶτταν στρυφνοῖς" καὶ ὅσα ϑερμαντικὰ ὄντα, 
δριμέα ἐκαλέσαμεν, ἀδελφὰ εἶναι. τά τε λευκὰ καὶ 
τὼ μέλανα, ἐκείνων παϑήματα γέγονότα, ἐν ἄλλῳ 

. γένει ταὐτὰ, φανταζόμενα δὲ ἄλλα διὰ ταὗτας τὰς 
αἰτίας. οὕτως oi» αὐτὰ προσρητέον" τὸ μὲν δια» 
κριτικὸν τῆς ὄψεως, «Αδυκόν" τὸ δ᾽ ἐναντίον αὐτοῦ, 
ἹΜέλαν. τὴν δ᾽ ὀξυτέραν φορὰν καὶ γένους πυρὸς 
ἑτέρου προσπίπτουσαν καὶ διακρίνουσαν τὴν ὄψιν 
μέχρι τῶν ὀμμάτων, avrdg vs τῶν ὀφϑαλμῶν τὰς 
διεξόδους βίᾳ διωϑοῦσαν καὶ τήκουσαν, πῦρ μὲν, 
καὶ ὕδωρ ἀϑρόον, ὃ δάκρυον φαλοῦμεν, ἐκεῖϑεν éx- 
χέουσα», αὐτὴν δὲ οὐσαν πῦρ, ἐξ ξ ἐναντίας ἀπαντῶ: 
σαν. καὶ τοῦ μὲν ἐκπηδῶντος πυρὸς, οἷον dm ἀ- 
στραπῆς, τοῦ δ᾽ εἰσιόντος, καὶ περὲ τὸ νοτερὸν κα- 
,τασβενγυμένου, παντοδαπῶν ἐν τῇ κυχήσει ταύτῃ 
γιγνομένων χρωμάτων, ἹΜαρμαρυγὲς μὲν τὸ πάϑος 
προσείπομεν, τὸ δὲ τοῦτο ἀπεργαζόμενον, "opnody 
τὸ καὶ Στίλβον ἐπωνομάσαμεν. τὸ δὲ τούτων αὖ με- 

' ταξὺ πυρὸς γένος, “πρὸς μὲν τὸ τῶν ὀμμάτων ὑγρὸν 
ἀφικνούμενον, καὶ κεραννύμενον αὐτῷ, στίλβον δὲ 
οὔ, τῇ δὲ διὰ τῆς νοτίδος αὐγῇ τοῦ πυρὸς μιγνυμέ- 
vn χρῶμα ἔναιμον παρασχομένῃ, τοὔνομα "Egvógó» 
λέγομεν. λαμπρόν t8 ἐρυϑρῷ λευκῷ τε μιγνύμενον, 
ξανϑὸν 7έγονε. τὸ δ᾽ ὅσον μέτρον ὅσοις, οὐδ᾽ εἴεις 
εἰδείη, γοῦν ἔχοι τὸ λέγειν" ὧν μὴτε τινὰ ἀνάγκην, 
μήτε τὸν εἰκότα λόγον καὶ μετρίως dy τις εἰπεῖν εἴη 

δυνατός. ἐρυϑρὸν δὲ δὴ μέλανι λευκῷ τε κραϑὲν, 
“ἡλουργοῦν. "Ὄρφνινον δὲ, ὅταν τούτοις μεμεγμένοις 
χαυϑεῖσί vs, μᾶλλον συγκραϑῇ μέλαν. Ππυῤῥὸν δὲ, 
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ξανϑοῦ τὸ καὶ φαιοῦ κράσει γίγνεται" Φαιὸν δὲ, 
λευκοῦ τε καὶ μέλανος. τὸ δὲ ᾿Ωχρὸν, λευκοῦ ξανϑῷ 
μεμιγμένου. λαμπρὸν δὲ, λευκῷ ξυνελϑὸν, καὶ εἷς 
μέλαν κατακορὲς ἐμπεσὸν, Κυανοῦν χρῶμα ἀποτε- 
λεῖται. κνανοῦ δὲ λευκῷ κεραννυμένου, Τλαυκόν" 
πυῤῥοῦ δὲ μέλανι, Πράσιον. τὰ δὲ ἄλλα, ἀπὸ τού» 
τῶν σχεδὸν δῆλα, αἷς ἂν ἀφομοιούμενα μίξεσι δια- 
geo, τὸν εἰκότα μῦϑον. Ei δὲ τις τούτων ἔργῳ 
σκοπούμενος βάσατον λαμβάνοι, τὸ τῆς ἀνθρωπί- 
γῆς καὶ ϑείας φύσεως ἡγνοηκὼς ἂν εἴη διάφορον" ὅ- 
té ϑεὸς μὲν τὰ πολλὰ εἰς ἔν ξυγκεραννῦνγαι, καὶ πά- 
λὲν ἐξ ἑνὸς εἰς πολλὰ διαλύειν ἱκανὸς, ὡς ἐπιστάμε- 

γος ἅμα καὶ δυνατός" ἀνθρώπων δὲ ὀὐδεὶς οὐδέτερα 
τούτων ἱκανὸς οὔτε ἔστι νῦν, οὔτ᾽ εἰσαῦϑίς ποῖ ἔ- 
σται. πάντα δὴ ταῦτα τότε ταύτῃ πεφυχότα, ἐξ ἀ» 
»ἰγκης 6 τοῦ καλλίστου τε καὶ ἀρίστου δημιουργὸς 
ἐν τοῖς γιγνομένοις παρελάμβανεν, ἡνίκα τὸν αὐτάρ- 
* τὸ καὶ τὸ» τελεώτατον ϑεὸν ἐγέννα " χρώμενος 

μὲν ταῖς negl ταῦτα αἰτίαις ὑπηρετούσαις, τὸ δὲ εὖ 
τεκταινόμενος ἐν πᾶσι τοῖς γιγνομένοις αὐτός. διὸ 
δὴ χρὴ δύο αἰτίας εἴδη διορίζεσθαι: τὸ ui», d»ay- 
xaioy* τὸ δὲ, ϑεῖον. xai τὸ μὲν ϑεῖον ἐν ἅπασι ζη- 

τεῖν κτήσεως ἕνεκα εὐδαίμονος βίου, καϑ'᾽ ὅσον ἡμῶν 
ἥ φύσις ἐνδέχεται" τὸ δὲ ἀναγκαῖον, ἐκείνων χάριν. 
λογιζομένους ὡς ἄνεν τούτων οὗ δυνατὼ αὐτὰ ἐκεῖ- 

νὰ ἐφ᾽ οἷς σπουδάζομεν, μόνα κατανοεῖν, οὐδ᾽ αὖ 
λαβεῖν, οὐδ᾽ ἄλλως πως μετασχεῖν. OT οὖν δὴ τα- 
γῦν οἷα τέχτοσιν ἡμῖν ὕλη παράκειται τὰ τῶν ai- 
τίων γένη διυλασμένα, ἐξ ὧν τὸν ἐπίλοιπον λόχον 
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δεῖ ξυνυφανϑῆναι, πάλιν ἐπὶ ἀρχὴν ἀνέλθωμεν διὰ 
βοαχέων" ταχὺ τε εἰς ταὐτὸ πορευϑῶμεν ὅϑεν δεῦ- 
go ἀφικόμεϑα, καὶ τελευτὴν ἤδη κεφαλήν τὸ τῷ μὺ- 
ϑῳ πειρώμεϑα ἁρμόττουσαν ἐπιϑεῖναι τοῖς πρόσϑεν. 
ὥσπερ γὰρ οὖν καὶ κατ᾿ ἀρχὰς ἐλέχϑη, ταῦτα ἀτώ- 
τὼς ἔχοντα ὃ ϑεὸς ἐν ἑκάστῳ τὸ ἀὐτῷ πρὸς abro 

καὶ πρὸς ἄλληλα συμμετρίας ἐ ἐνεποίησεν, ὅσας τεχαὶ 
ὅπη δυνατὸν 5 ἣν ἀνάλογα καὶ σύμμετρα εἶναι. τότε 
γὰρ οὔτε τούτων, ὅσον μὴ τύχῃ, τὸ μετεῖχεν, οὔτε 
τοπαράπαν ὀνομάσαι τῶν νῦν ὀνομαζομένων ἀξιό- 

' Aoyov ἦν οὐδέν" οἷόν περ καὶ ὕδωρ, καί τι τῶν &à- 

λων. ἀλλὰ πάντα ταῦτα πρῶτον διεκόσμησεν, ἔπεε- 

τὰ ἐκ τούτων πᾶν τόδε ξυνεστήσατο, ζῶον ἕν, ζῶα 
ἔχον ἅπαντα ἐν αὑτῷ ϑνητά ve ἀθάνατά τε. καὶ τῶν 
μὲν ϑείων αὐτὸς γένεται δημιουργὸς, τῶν δὲ ϑνητῶν 

ι τὴν γένεσιν τοῖς ἑαυτοῦ χεννήμασι δημιουργεῖν προς- 
ὅταξεν. oi δὲ, μιμούμενοι, παραλαβόντες ἀρχὴν ψυ- 
χῆς ἀϑάνατον, τὸ μετὰ τοῦτο, ϑνητὸν σῶμα αὐτοὶ 
περιετόρνευσαν" ὄχημά τε ἅπαν τὸ σῶμα ἔδοσαν" 
ἄλλό τε εἶδος ἐν αὐτῷ ψυχῆς προσῳκοδομοῦντο ϑνη- 
τὸν, δεινὰ καὶ ἀναγκαῖα ἐν αὑτῷ παϑήματα ἔχον. 
πρῶτον μὲν, ἡδονὴν, μέγιστον κακῶν δέλεαρ ἔπει- 
τὰ λύπας, ἀγαϑῶν φυγάς. ἔτι δ᾽ αὖ Od ὁύος καὶ 

φόβον, ἄφρονε ξυμβούλω" ϑυμόν τε, ϑυσπαραμό- 
ϑητον" ἐλπίδα τ εὐπαράγωγον αἰσϑήσεε τε ἀλόγῳ 
καὶ ἐπιχειρητῇ παντὸς ἔρωτι. ξυγκερασάμενοί T. αὖ- 
τὰ, ἀναγκαίως τὸ ϑνητὸν γένος ξυνέθεσδν. καὶ διὰ 
ταῦτα δὴ σεβόμενοι μιαΐνϑεν τὸ ϑεῖον, ὅτι μὴ πᾶσα 
ἦν ἀνάγκη, χωρὶς ἐκείνου κατοικίζουσιν εἰς ἄλλην 

'» 
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τοῦ σώματος οἴκησιν τὸ ϑνητὸν, Ισϑμὸν καὶ ὅρον 
διοικοδομήσαντες τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ στήϑους, 
καὶ αὐχένα μεταξὺ τιϑέντες, ἵνα εἴη. χωρίς. ἐν δὴ 
τοῖς στήϑεσι καὶ τῷ xalovuévo ϑώρακε τὸ τῆς ψυ- 
χῆς ϑνητὸν γένος ἐνέδουν. καὶ ἐπειδὴ τὸ μὲν, ἄμει- 
»0», αὐτῆς, τὸ δὲ, χεῖρον πεφύκει, διοικοδομοῦσι 
τοῦ ϑώρακος αὖ τὸ κύτος, διορέζοντες οἷον γυναι" 

κῶν, τὴν δὲ ἀνδρῶν χωρὶς οἴκησιν, τὰς φρένας διά-᾿ 
φραγμα εἷς τὸ μέσον αὐτῶν τιϑέντες. τὸ μετέχον ovy 
τῆς ψυχῆς ἀνδρείας καὶ ϑυμοῦ, φιλύνεικον ὃν, κα- 
τὠκισαν ἐγγυτέρω τῆς κεφαλῆς, μεταξὺ τῶν φρενῶν 
τὸ καὶ αὐχένος" ἵνα τοῦ λόγου κατήκσον ὃν, κοινῇ 
μετ ἐκείνου, βίᾳ τὸ τῶν ἐπιϑυμιῶν κατέχοι γένος, 
ὅπότ᾽ ἐκ τῆς ἀκροπόλεως τῷ ἐπιτάγματι καὶ λόγῳ 
μηδαμῆ πεέϑεσϑαι ἑκὸν ἐθέλοι. τὴν δὲ δὴ καρδίαν 
ὅμα τῶν φλεβῶν, καὶ πηγὴν τοῦ περιφερομένου κα- 
τὰ πάντα τὰ μέλη σφοδρῶς αἵματος, εἰς τὴν δορυ- 
φορικὴν οἴκησιν κατέστησαν" ἵνα ὅτε ζέσειε τὸ τοῦ 
ϑυμοῦ γένος, τοῦ λόγου παραγγείλαντος εἴτις ἀδε- 
xog περὶ αὐτὰ γίγνεται πρᾶξις ἔξωϑεν, ἢ καί τις ἀ- 
πὸ τῶν ἔνδοϑεν ἐπιϑυμιῶν, ὀξέως διὰ πάντων τῶν 

στενωπῶν, πᾶν ὅσον αἰσϑητὸν ἐν τῷ σώματι, τῶν 
τε παρακελεύσεων καὶ ἀπειλῶν αἰσθανόμενον γίγνοι- 
τὸ ἐπήκοον, καὶ ἕποιτο πάντη, καὶ τὸ βέλτιστον ov- 
τως ἐν αὐτοῖς πᾶσιν ἡγεμονεῖν ἐῴη. τῇ δὲ δὴ πηδὴ 
σει τῆς καρδίας, ἐν zy τῶν δεινῶν προσδοκίᾳ, καὶ 
τῇ τοῦ ϑυμοῦ ἐγέρσει, προγινώσκοντες ὅτι διὰ πυ- 
góc ἡ τοιαύτη πᾶσα ἔμελλεν οἴδησις γίγνεσθαι τῶν 
ϑυμουμένων, ἐπικουρίαν αὐτῇ μηχανώμενοι, τὴν τοῖ 

-- 
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πνεύμονος ἰδέαν dvepirevoav* πρῶτον μὲν, μαλα- 
xiv καὶ ἄναιμον, εἶτα σήραγγας ἐντὸς ἔχουσαν οἷον 
σπόγγον κατατετρημένας" ἵνα τό, τε πνεῦμα καὶ τὸ 
πόμα δεχομένη, ψύχουσα, ἀναπνοὴν καὶ ῥᾳστώνην 
ἐν τῷ καύματι παρέχοι. διὸ τὰς ἀρτηρίας, ὀχετοὺς 
ἐπὶ τὸν πνεύμονα ἔτεμον" καὶ περὶ τὴν καρδίαν av- 
τὸν περιέστησαν, οἷον ἅλμα μαλακόν" ἵνα ὃ ϑυμὸς 
ἡνίκα ἐν αὐτῇ ἀκμάζη, πηδῶσα εἰς ὑπεῖκον, καὶ ἀ- 
ναψυχομένη, πονοῦσα ἧττον, μᾶλλον τῷ λόγῳ μετὰ 
ϑυμοῦ δύναιτο ὑπηρετεῖν. τὸ δὲ δὴ σίτων τὸ καὶ 
ποτῶν ἐπιϑυμητικὸν τῆς ψυχῆς, καὶ ὅσον ἔνδειαν 
διὰ τὴν τοῦ σώματος ἔχει φύσιν, τοῦτο εἰς τὰ μδτα- 
ξὺ τῶν τὸ φρενῶν καὶ τοῦ πρὸς τὸν ὀμφαλὸν ὅρον 
κατῴκισαν, οἷον φάτνην ἐν ἅπαντι τούτῳ τῷ τόπῳ 
τῇ τοῦ σώματος τροφῇ τεχτηῃνάμεγνοι" καὶ κατέδη- 
ua» δὴ τὸ τοιοῦτον ἐνταῦϑα, ὡς ϑρέμμα ἄγριον. 
τρέφειν δὲ δὴ ξυνημμένον ἀναγκαῖον ; , πέρ τι μέλ- 
λοι ποτὲ ϑνητὸν ἔσεσϑαε γένος. ἵν᾽ οὖν ἀεὶ νεμόμε- 
»o» πρὸς φάτνῃ, καὶ δτιποῤῥωτάτω τοῦ βουλευομό- 
yov κατοικοῦν, ϑόρυβον καὶ βοὴν ὡς ἐλαχίστην πα» 
ρέχον, τὸ κράτιστον xaO ἡσυχίαν περὶ τοῦ πᾶσι 
κοινῇ ξυνδιαφέροντος ἐῷ βουλεύεσθαι, καὶ διὰ ταῦτ 
ἐνταῦϑα ἔδοσαν» αὐτῷ τὴν τάξιν. εἰδότες δὲ αὐτὸ ὡς 
λόγου μὲν οὔτε ξυνήσειν ἔμελλεν, eei πη καὶ μετα- 
λαμβάνοι τινὸς αὖ τῶν αἰσϑήσεων, οὐκ ἔμφυτον αὖ- 
τῷ τὸ μέλειν τινῶν ἔσοιτο λόγων, ὑπὸ δὲ εἰδώλων 
καὶ φαντασμάτων νυκτός rs καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν μάλι» 
στα Ψυχαγωγήσοιτο" τούτῳ δὴ ϑεὸς ἐπιβουλεύσας, 

αὐτοῦ τὴν τοῦ ἥπατος ἰδέαν ξυνέστησε, καὶ ἔϑηκεν 
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εἷς τὴν ἐκείνου κατοίχησιν, πυχνὸν, καὶ λεῖον, xoi 
λαμπρὸν, καὶ γλυκὺ, καὶ πικρότητα ἔχον, μηχανησά- 
μενος" ἵν᾽ ἐν αὐτῷ τῶν διανοημάτων ἡ ἐκ τοῦ νοῦ 
φερομένη δύναμις, οἷον ἐν κατόπτρῳ δεχομένῳ τὺ- 
πους, καὶ κατιδεῖν εἴδωλα παρέχοντι, φοβῇ μὲν αὖ» 
τὸ, ὅπότε μέρει τῆς πικρότητος χρωμένη ξυγγενεῖ, 
χαλεπὴ προσενεχϑεῖσα ἄπειλῇ, κατὰ πᾶν ὕπομι- 
γνῦσα ὀξέως τὸ ἧπαρ, χολώδη χρώματα ἐμφαίνει, 
ξυνάγουσά τε, πᾶν ῥυσσὸν καὶ τραχὺ ποιῇ" λοβὸν 
δὲ καὶ λόχον, πὺὗλας vs, τὸ μὲν ἐξ ὀρϑοῦ κατακάμ- 
πτοῦυσαὰ καὶ ξυσπῶσα, τὰ δ᾽ ἐμφράττουσα συγκλεί- 
ovod 1s, λύπας xol ἄσας παρέχοι. καὶ ὅταν τὰ ἐ 
ναντία φάσματα ἀποζωγραφῇ πρᾳότητος τὶς ἐκ δι- 
avolag ἐπίπνοια, τῆς μὲν πικρότητος ἡσυχίαν παρέ- 
χουσα, τῷ μὴτε κινεῖν, μήτε προσάπτεσϑαι τῆς 
ἐναντίας ἑαυτῇ φύσεως ἐϑθϑέλει»" γλυκύτητι δὲ τῇ 
κατ᾽ ἐκεῖνο ξυμφύτῳ πρὸς αὐτὸ χρωμένη , καὶ πάντα 
ὀρϑὰ καὶ λεῖα αὐτοῦ καὶ  ἐλούϑερα ἀπευϑύνουσα" ᾿ 
ἵλεώ τὸ καὶ εὐήμερον ποιεῖ τὴν περὶ τὸ ἥπαρ ψυχῆς 
μοῖραν κατῳκισμένην, ἔν τε τῇ νυκτὶ διαγωγὴν 
ἔχουσαν μετρίαν, μαντείᾳ χρωμένην xaÓ' ὕπνον" 
ἐπειδὴ λόγου καὶ φρονήσεως οὗ μετεῖχε. μεμνημένοι 
γὰρ τῆς τοῦ πατρὸς ἐπιστολῆς ai συνιστάντες ἡμᾶς, 

ὅτε τὸ ϑνητὸν γένος ἐπέστελλεν ὡς ἄριστον εἰς δὺ-» 
vas noii», οὕτω δὴ κατορθοῦντες, καὶ τὸ got 
λον ἡμῶν ἵνα ἀληϑείας πη προσάπτοιτο, κατέστη- 
σαν ἐν τούτῳ τὸ μαντεῖον. ἱκανὸν δὲ σημεῖον ὡς 
μαντικὴν ἀφροσύνῃ ϑεὸς ἀνθρωπίνῃ δέδωκεν. ov- 
δεὶς γὰρ ἔνγους ἐφάπτεται μαντικῆς ἐνθέου «αἱ d- 

-ς 
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ληϑοῦς, ἀλλ᾽ ἢ καϑ'᾽ ὕπνον τὴν τῆς φρονήσεως πε- 
δηϑεὶς δύναμιν, ἢ διὰ νόσον, ἢ τινα ἐνθουσιασμὸν, 
παραλλάξας. ἀλλὰ ξυννοῆσαι μὲν ἔμφρονος τά τε 

ῥηθέντα ἀναμνησϑέντα ὄναρ ἢ ὕπαρ ὅπὸ τῆς μαν- 
natio τὸ καὶ ἐνθουσιαστικῆς φύσεως, καὶ ὅσα ar 

φάσματα ὀφϑῇ, πάντα λογισμῷ διελέσθαι, ὅπη τὸ 
σημαίνει καὶ ὅτῳ, μέλλοντος, ἢ παρελϑόντος, ἢ ἢ πα- 
θόντος κακοῦ ἢ ἀγαϑοῦ. τοῦ δὲ μανέντος, ἔτε τὸ ἐν 
τούτῳ μένοντος, οὐκ ἔργον τὰ φανέντα ἢ φωνηϑέν- 
τα Up. ἑαυτοῦ πρίνειν" ἀλλ εὖ καὶ πάλαι λέγεται, 
τὸ πράττειν καὶ γνῶναι τά τε αὑτοῦ καὶ ἑαντὸν, σώ- 
φρονι μόνῳ προσήκειν. ὅϑεν δὴ καὶ τὸ τῶν προφη- 
τῶν γένος ἐπὶ ταῖς ἐνΘθέοις μαντείαις κριτὰς ἐπικα- 

ϑιστάναιε νόμος" οὕς μάντεις ἐπονομάζουσι τιγὲς, i 
τὸ πᾶν ἡγνοηκότες ὃ ὅτι τῆς δι᾿ αἰνιγμῶν οὗτοι φήμης 
καὶ φαντάσεως ὑποκριταί" καὶ οὔτοι μάντεις, προ- 
φῆται δὲ μαντευομένων δικαιότατα ὀνομάζοιντ' ἄν. 

' ἡ μὲν οὖν φύσις τοῦ ἥπατος, διὰ ταῦτα, τοιαύτῃ 
δὲ, καὶ ἐν τόπῳ ᾧ ᾧ λέγομεν, πέφυκε, χάριν μαντικῆς. 

καὶ ἔτι μὲν δὴ ζῶντος ἑκάστου τῶν τοιούτων, ση- 
μεῖα ἐναργέστερα ἔχει" στερηϑὲν δὲ τοῦ ζῇν, , y5yo- 
γε τυφλὸν, xai μαντεῖα ἀμυδρότερα ἔ coxe τοῦ τι σα- 
φὲς σημαίνειν. ἡ δ᾽ αὖ τοῦ γείτονος αὐτῷ ξύστασις 
καὶ ἕδρα σπλάγχνου, )γέγονεν ἐξ ἀριστερῶς, » χάριν 
ἐκείνου τοῦ παρέχειν αὐτὸ λαμπρὸν & ἀεὶ καὶ καϑα- 
ρὸν οἷον κατόπτρῳ παρεσκευασμένον καὶ E ἕτοιμον, 
ἀεὶ παρακείμενον ἐκμαγεῖον. διὸ δὴ καὶ ὅταν τινὲς 
ἀκαϑαρσίαι γίγνωνται διὰ νύσον σώματος περὶ τὸ 
ἥπαρ, πάντα 7 σπληνὸς ᾿καϑαίρουσα αὐτὼ δέχεται 
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μαγότης, ὅτε κοίλου καὶ ἀναίμου ὑφανθέντος. ὅϑεν, 
πληρούμενος τῶν ἀποκαϑαιρομένων, μέγας καὶ - 
zovAog αὐξάνεται" καὶ πάλιν, ὅταν καϑαρϑῇ τὸ 
σῶμα, ταπεινούμενος εἰς ταὐτὸν ξυνέζει. τὰ μὲν 

οὖν περὶ τῆς ψυχῆς, ὅσον ϑνητὸν i ἔχει καὶ ὅσον ϑεῖ- 

o», καὶ ὅπη, καὶ μεϑ' ὧν καὶ δι’ ἃ χωρὶς φκίσϑη, 
τὸ μὲν ἀληϑὲς, ὡς εἴρηται, ϑεοῦ ξυμφήσαντος, τότ᾽ 

ἂν οὕτω μόνως διἑσχυριζοίμεϑα" τό γε μὴν εἰκὸς ἡ- 
- μῖν εἰρῆσϑαι, καὶ νῦν καὶ ἔτε μᾶλλον ἀνασχοποῦσι 
διακχινδυγευτέον φάναι , xai πεφάσϑο. Τὸ δ᾽ ἑξῆς 
δὴ τουτοισὶ κατὰ ταὐτὰ μεταδιωκτέον. ἦν δὲ, τὸ 
τοῦ σώματος ἐπίλοιπον ἦ γέγονεν, ἐκ δὴ λογισμοῦ 
τοιοῦδε ξυνίστασϑαι μάλιστ᾽ ἄν αὐτὸ πάντων πρέ- 
ποι. τὴν ἐσομένην ἐν ἡμῖν ποτῶν καὶ ἐδεστῶν dxo- 
λασίαν ἤδεσαν oi ξυντιϑέντεφ ἡμῶν τὸ γένος " καὶ 
ὅτε τοῦ μετρίου καὶ ἀναγκαίου, διὰ μαργότητα, 
πολλῷ ζρησοίμεϑα πλείονι. ἵν᾽ οὖν μὴ φϑορὲ διὰ 
γόσους ὀξεῖα γίγνοιτο, καὶ ἀτελὲς τὸ γένος εὐθὺς τὸ 

ϑνητὸν τελευτῴη, ταῦτα προορώμενος, τῇ τοῦ περι- 
γενησομένου πόματος ἐδέσματός τε ἕξει τὴν ovoua- 
σμένην κάτω κοιλίαν ὑποδοχὴν ἔϑεσαν" εἵλιξάν τὸ 
πέριξ τὴν τῶν ἐντέρων γένεσιν, ὅπως μὴ ταχὺ διεκ- 
περῶσα ἢ τροφὴ, ταχὺ πάλιν τροφῆς ἑτέρας δεῖσϑαι 
τὸ σῶμα ἀναγκάσοι'" καὶ παρέχουσα ἀπληστίαν διὰ 
)αστριμαργίαν, ἀφιλόσοφον καὶ ἄμουσον πὰν ἀπο- 
τελῇ τὸ γένος ἀνυπήκοον τοῦ ϑειοτάτου τῶν nag 
ἡμῖν». Τὸ δὲ ὀστῶν καὶ σαρκῶν καὶ τῆς τοιαύτης 
φύσεως πέρι πάσης, ὧδε ἔσχε. τούτοις ξύμπασιν dQ- 
χὴ μὲν ἡ τοῦ ὠνελοῦ γένεσις. οἱ γὰρ τοῦ βίου &- 
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σμοὶ, τῆς ψυχῆς τῷ σώματι ξυνδουμένης, ἐν τούτῳ 
διαδούμενοι, κατοῤῥίζουν τὸ ϑνητὸν γένος" αὐτὸς 
δὲ 6 μυελὸς γέγονεν ἐξ ἄλλων. τῶν γὰρ τριγώνων ó- 
σα : πρῶτα ἀστραβῇ καὶ λεῖα ὄντα, πῦρ τε καὶ ὕδωρ 
καὶ ἀέρα καὶ γῆν δὲ ἀκριβείας μάλιστα ἦ ἤν παρα- 
σχεῖν δυνατὰ, ταῦτα ὃ ϑεὸς ἀπὸ τῶν ξαυτῶν ἕχα- 
στα γενῶν χωρὶς ἀποκρίνων, μιγνὺς δ᾽ ἀλλήλοις 
σύμμετρα, πανσπερμίαν παντὶ ϑνητῷ γένει μηχανώ- 
μενος, τὸν μυελὸν ἐξ αὐτῶν ἀπειργάσατο. καὶ μετὰ 
ταῦτα δὴ φυτεύων ἐν αὐτῷ, κατέδει τὰ τῶν ψυχῶν 

γένη" σχημάτων ts ὅσα ἔμελλεν αὖ σχήσειν οἷά τε 
yx9' ἕκαστα εἴδη τὸν μυελὸν αὐτὸν, τοσαῦτα καὶ 
τοιαῦτα διῃρεῖτο σχήματα εὐθὺς ἐν τῇ διανομῇ τῇ 
καὶ ἀρχάς, καὶ τὴν μὲν, τὸ θεῖον σπέρμα, otov ἄ- 
ρουραν, μέλλουσαν ἕξειν ἐν αὑτῇ, περιφερῆ παντα- 
4 πλάσας, ἐπωνόμασε τοῦ μυελοῦ ταὕτην τὴν μοῖ- 
ραν, ἐγκέφαλον" ὡς, ἀποτελεσθέντος ἑκάστου ζώου, 
τὸ περὶ τοῦτο ἀγγεῖον κεφαλὴν γενησόμενον" ὃ δ᾽ 
ἂν τὸ λοιπὸν καὶ ϑνητὸν τῆς ψυχῆς ἔμελλε καϑέξειν, 
ἅμα στρογγύλα καὶ προμήκη διῃρεῖτο σχήματα. μυε- 

. λὸν δὲ πάντα ἐπεφήμισε᾽ καὶ, καϑάπερ ἐξ ἀγκυ- 
ρῶν i βαλλόμενος ἐκ τούτων πάσης ψυχῆς δεσμοὺς, 
περὶ αὐτὸ ξύμπαν ἤδη τὸ σῶμα ἡμῶν ἀπειργάζετο x 
στέγασμα μὲν αὐτῷ πρῶτον ξυμπηγνὺς περὶ ὅλον, 
ὁσιέϊνο;. τὸ δὲ ὀστοῦν ξυνίστησιν ὧδε" γῆν δια- 
τρήσας καϑαρὰν καὶ λείαν, ἀνεφύρασε καὶ ἔδευσε 
μυελῷ " καὶ μετὰ τοῦτο, sis πῦρ αὐτὸ ἐντίϑησι. ET 
ἐκεῖνο δὲ, εἰς ὕδωρ βάπτει, πάλιν δὲ εἰς πῦρ" αὐϑίς 
τὸ εἰς ὕδωρ. μεταφέρων δ᾽ οὕτως πολλάκις εἰς ἐκά- 
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τερον», Um ἀμφοῖν ἅτηχκτον ἀπειργώσατο. καταχρώ- 
μενος δὴ tolto, περὶ μὲν τὸν ἐγκέφαλον αὐτοῦ σφαῖ- 
ραν περιετόρνευσεν ὀστεΐγην, ταύτῃ δὲ στενὴν διόξο- 
δον κατελέπετο. καὶ περὲ τὸν διαυχένιον ἅμα καὶ 
γωτιαῖΐον μυελὸν ἐξ αὐτοῦ σφονδύλους πλάσας, ὑπὲ- 
τεινεν οἷον στρόφιγγας, ἀρξάμενος ἀπὸ ιῆς κεφαλῆς, 

διὰ παντὸς τοῦ χύτους. καὶ τὸ πᾶν δὴ σπέρμα Ó- 
ασώζων, οὕτω λιϑοειδεῖ περιβόλῳ ξυνέφραξεν, ἐμ- 
ποιῶν ἄρϑρα, τῇ ϑατέρον προσχρώμενος ἐν αὐτοῖς 
ὡς μέσῃ ἐνισταμένῃ δυνάμει, "εγήσεως καὶ κάμψεως 
ἕγεχα. τὴν δ᾽ αὖ τῆς ὀστείνης φύσεως ἕξιν ἡ ἡγησά- 
μενος τοῦ δέοντος κραυροτέραν εἶναι καὶ ἀκαμπτο- 
τέραν , διαπυρόν κεἰ αὖ γιγνομένην , καὶ πάλιν ψυχο- 
μένην, σφακελέσασαν, ταχὺ διαφϑερεῖν τὸ σπέρμα 
ἐντὸς αὑτῆς" διὰ ταῦτα οὕτω τῶν νεύρων καὶ τὸ 
τῆς σαρκὸς γένος ἐμηχανήσατο, ἵνα τῷ μὲν πάντα 
τἄλλα μέλη ξυνδήσας, ἐπιτεινομένῳ καὶ ἀνιεμέγνῳ, 
περὲ τοὺς στρόφιγγας καμπτόμενον τὸ σῶμα καὶ ἐχ- 
τειγόμενον παρέχοι. τὴν δὲ σάρκα, προβολὴν μὲν 
καυμάτων, πρόβλημα δὲ χειμώνων, ἔτι δὲ πτωμά- 
τῶν, οἷον τὰ πιλητὰ ἔσεσθαι κτήματα, σώμασι μα- 

λακῶς καὶ motus vnsixovaav. ϑερμὴν δὲ νοτίδα ἐν- 
τὸς αὑτῆς ἔχουσαν" ϑέρους μὲν ἀνιδροῦσαν καὶ »0- 
τιξομένην ἔξωϑεν, ψύχος κατὰ πὰν τὸ σῶμα παρέ- 
ἕξειν οἰκεῖον" διὰ χειμῶνος δὲ πάλιν αὖ τούτῳ τῷ 
πυρὶ τὸν προσφερόμενον ἔξωϑεν καὶ περιϊστάμενον 
πάγον ἀμυνεῖσϑαι μετρίως. ταῦτα ἡμῶν διανοηθεὶς 
ó κηροπλάστης, ὕδατι μὲν xai vol καὶ γῇ συμμῖς- 
ξας καὶ συναρμόσας, ἐξ ὀξέος καὶ ἁλμυροῦ ξυνϑεὶς 
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ζύμωμα, καὶ ὑπομίξας αὐτοῖς, σάρκα ἔγχυμον καὶ 

μαλακὴν ξυνέστησε. τὴν δὲ τῶν νεύρων φύσιν, ἐξ 

ὀστοῦ καὶ σαρκὸς ἀζύμου κράσεως, μέαν ἐξ ἀμφοῖν 
μέσην δυνάμει ξυνεκεράσατο, ξανϑῷ χρώματι προσ- 
χρώμενος. ὅϑεν συντονωτέραν μὲν καὶ γλισχροτέραν 
σαρκῶν, μαλακωτέραν δὲ ὀστῶν ὑγροτέραν τε ἐκτή- 
σατο δύναμιν νεῦρα" οἷς  ξυμπεριλαβὼν ὃ ϑεὸς ὀστᾶ 
καὶ —— δήσας πρὸς ἄλληλα γεύροις, μετὰ ταῦτα 
σαρξὶ πάντα αὐτὰ κατεσκίασεν ἄνωϑεν. ὅσα μὲν οὖν 

. ἐμψυχότατα τῶν ὀστῶν ἢν, ὀλιγίσταις ξυνέφραττε 
σαρξίν" ἃ δ᾽ ἀψυχότατα, ἐντὸς πλείσταις καὶ πυκνο- 
τάταις. καὶ δὴ κατὰ τὰς ξυμβολὰς τῶν ὀστῶν, ὅπη 
μή τινα ἀνάγκην ὅ λόγος ἀπέφαινε δεῖν αὐτὰς εἶναι, 
βραχεῖαν σάρκα ἔφυσεν * ἵνα μὴτε ἐμποδὼν ταῖς καμ- 
παῖς οὖσαι, δύσφορα τὰ σώματα ἀπεργάζοιντο, ἅτε 
δυσκίνητα γιγνόμενα" ji? αὖ πολλαὶ καὶ πυκναὶ, 
σφόδρα τε ἐν ἀλλήλαις ἐμπεπιλημέναι, διὰ στερεότη- 
τὰ ἀναισϑησίαν ἐμποιοῦσαν, δυσμνημονευτότερα 
καὶ κουφότερα τὰ περὶ τὴν διάνοιαν ποιοῖεν. διὸ δὴ 
τό, τὸ τῶν μηρῶν καὶ κνημῶν, καὶ τὸ περὶ τὴν τῶν 
ἰσχίων φύσιν, τά τὸ τῶν βραχιόνων ὀστᾶ καὶ 1d τῶν 
πήχεων, καὶ ὅσα ἄλλα ἡμῶν ἄναρϑρα, ὅσά τε ἐντὸς 
ὀστᾶ, δι᾽ ὀλιγότητα ψυχῆς ἐν μυελῷ, κενά ἐστι φρο- 
νήσεως, πάντα ταῦτα ξυμπεπλήρωται σαρξίν" ὅσα δ᾽ 
ἔμφρονα, ἧττον. ti μὴ που τινὰ αὐτὴν xad αὑτὴν 
αἰσϑήσεων ἕγεκα σάρκα οὕτω ξυνέστησεν, οἷον τὸ 
τῆς γλώττης εἶδος. τὰ δὲ πλεῖστα, ἐκείνως. ἡ γὰρ ἐξ 
ἀνόγκης γιγνομένη καὶ ξυντρεφομένη φύσις οὐδαμῇ 
προσδέχεται πυκνὸν ὀστοῦν, καὶ σάρκα πολλὴν, ἅ- 
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μα τὸ αὑτοὶς ὀξυήκοον αἴσϑησιν. μάλιστα γὰρ ἂν 
αὐτὰ πάντων ἔσχεν ἢ περὶ τὴν xag oki ξύστασις, e- 
περ ἅμα συμπίπτειν ἠθελησάτην. καὶ τὸ τῶν ἀνϑρώ- 
σπῶὼν γένος σαρκώδη ἔχον ἐν ἑαυτῷ καὶ γευρώδη κρα- 
τεράν τε κεφαλὴν, βίον ἂν διπλοῦν καὶ πολλαπλοῦν,, 
καὶ ὑγιεινότερον καὶ ἀλυπότερον τοῦ νῦν κατεκτή- 
σατο" vU» δὲ τοῖς περὶ τὴν ἡμετέραν γένεσιν δημι» 
ovpyotc, λογιζομένοις πότερον πολυχρονιώτερον, χεῖ- 
Qo», ἢ βραχυχρονιώτερον, βέλτιον ἀπεργάσαιντο γό- 
νος; ξυγνέδοξε, τοῦ πλείογος βίου, φαυλοτέρου δὲ, τὸν 
ἐλάττονα ἀμεΐνονα ὄντα παντὶ πάντως αἱρετέον. ὅ- 
ϑὲν δὴ μανῷ μὲν ὀστῷ, σαρξὶ δὲ καὶ ὁ νεύροις, κεφ» 

᾿ λὴν , ὅτε οὐδὲ καμπὰς ἔχουσαν, ov ξυνεστέγασαν. 

κατὼ πάντ᾽ οὖν ταῦτα, εὐαισϑητοτέρα μὲν καὶ φρο- 
γιμωτέρα, πολὺ δὲ ἀσϑενεστέρα παντὸς ἀνδρὸς προσ- 
ετόϑη κεφαλὴ σώματι. tà δὲ νεῦρα διὰ ταῦτα καὶ 
οὕτως ὁ ϑεὸς ἐπ᾿ ἐσχάτην τὴν κεφαλὴν περιστήσας, 
κύκλῳ περὶ τὸν " τράχηλον ἐκόλλησεν ὁμοιότητι , καὶ 
τὰς σιαγόνας ἄκρας αὐτοῖς ξυνέδησεν ὑπὸ τὴν qU- 

σεν τοῦ προσώπου" τὰ δ᾽ ἄλλα εἷς ἅπαντα τὰ μέλη 
διέσπειρε, ξυνάπτων ἄρϑρον ἄρϑρῳ. τὴν δὲ δὴ τοῦ 
στόματος ἡμῶν δύναμιν ὀδοῦσι καὶ γλώττῃ καὶ χεέ» 
λεσὲὶν ἕνεκα τῶν ἀναγκαίων καὶ τῶν ἀρίστων διὲκό- 
σμησαν οὗ διακοσμοῦντες, 7 ἢ νῦν διατέτακται" τὴν μὲν 
εἴσοδον, τῶν ἀναγκαίων μηχανώμενοι χάριν" τὴν δὲ 
ἔξοδον, τῶν ἀρίστων. ἀναγκαῖον μὲν γὰρ πᾶν ὅσον 
εἰσέρχεται τροφὴν διδὸν τῷ σώματι" τὸ δὲ λόγων νᾶ- 
ux ἔξω ῥέον, καὶ ὑπηρετοῦν φρονήσει, κάλλιστον καὶ 
ἄριστον πάντων ναμάτων. τὴν δ᾽ αὖ κεφαλὴν, οὔτε 
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μόνον ὀστεΐνην ψιλὴν δυνατὸν ἐᾷν ἦν , διὰ τὴν ἐγ 
ταῖς ὥραις ἐφ᾽ ἑκάτερον ὑπερβολήν" οὔτ᾽ αὖ ξυσκια- 
σϑεῖσαν, κωφὴν καὶ ἀναίσθητον, διὰ τὸν τῶν σαρ- 

κῶν ὄχλον, περιϊδεῖν γιγνομένην. τῆς δὴ σαρκοειεδοῦς 
φύσεως oU καταξηραινομένης, λεῖμμα μεῖζον περιγι- 
γνόμενον ἐχωρίζετο, τὸ νῦν λεγόμενον δέρμα. τοῦτο 
διὰ τὴν negl τὸν ἐγκέφαλον νοτίδα ξυνιὸν αὑτὸ πρὸς 
αὗτὸ, καὶ βλαστάνον, κύχλῳ περιημφιέννυ τὴν x&- 
φαλήν. ἡ δὲ νοτὶς ὑπὸ τὰς ῥαφὰς ἀνιοῦσα ηρδὲ καὶ 
συνέκλειεν αὐτὸ ἐπὶ τὴν κορυφὴν, οἷον ἅμμα ξυνα- 
γαγοῦσα. τὸ δὲ τῶν ῥαφῶν παντοδαπὸν εἶδος γέγονε 
διὰ τὴν τῶν περιόδων δύναμιν, καὶ τῆς τροφῆς" 

μᾶλλον μὲν ἀλλήλοις μαχομένων τούτων, πλείους" 
3110» δὲ, ἐλάττους. τοῦτα δὴ πᾶν τὸ δέρμα κύκλῳ 
κατεχόντει πυρὲ τὸ Θεῖον. τρυϑέντος δὲ, καὶ τῆς e 

κμάδος ἔξω 0r αὐτοῦ φερημένης, τὸ μὲν ὑγρὸν καὶ 
ϑερμὸν ὃ 000» εἰλικρινὲς ἀἅπῇει" τὸ δὲ μικτὸν, ἐξ ὧν 
κοὶ τὸ δέρμα ἢν, αἰρόμενον μὲν ὑπὸ τῆς φορᾶς ἕξω, 
μακρὸν ἐτεόνετο, λεπτότητα ἴσην ἔχον τῷ κατακεντή- 
ματι" διὰ δὲ βραδυτῆτα ἀπωθούμενον ὑπὸ τοῦ πε- 
ρεδστῶτος ἔξωθεν πνεύματος, πάώλεν ἐντὸς ὑπὸ τὸ 

δέρμα εἴλλόμενον κατεῤῥιζοῦτο. καὶ κατὰ ταῦτα δὴ 
τὰ πάϑη, τῶν τριχῶν τὸ γένος ἐν τῷ δέρματι πέφυ- 
us, ξυγγενὸς μὲν, ἱμαντῶδες ὃν, αὐτοῦ, σκληρότερον 
δὲ καὶ πυκνότερον τῇ πιλήσει τῆς ψύξεως " ἣν ἀπο- 

- χωριζομένη δέρματος ἑκάστη θρὶξ, ψυχϑεῖσα ξυνε- 
πιλήϑη. τούτῳ δὴ λασέαν ἡμῶν ἀπειργάσατο τὴν κε- 
φαλὴν ὃ ποιῶν, χρώμενος μὸν αἰτίοις τοῖς εἰρημένοις, 
διανοούμενος δὲ ἀντὶ σαρκὸς αὐτὸ δεῖν εἶναι στα. 
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yaopa., τῆς eph τὸν ——— ivexa ἀσφαλαία,, 
κοῦφον, καὶ ϑέρους χειμῶνός τὸ ἱκανὸν σκιὰν καὶ 
σκέπην παρέχειν; εὐαισϑησίας δὲ οὐδὲν διακώλυμα 
ἐμποδὼν γενησόμενον. τὸ δὲ ἐν τῇ περὲ τοὺς δακτὺ- 
love καταπλοχῇ τοῦ »εὕρου καὶ τοῦ δέρματος, ὁ ὀστοῦ 
τε, συμμιχϑὲν ἐκ τριῶν, ἀποξηρανϑὲν, Ev χοινὸν 
ξυμπάντων σκληῤὸν γέγονε δέρμα 1 τοῖς μὲν  Evyou- 
τίοις τούτοις δημιουργηϑὲν, τῇ δ᾽ αἰτιωτάτῃ δια- 
voix, τῶν ἔπειτα ἐσομένων ἕνεκα εἰργασμένον. ὥς 
γὰρ ποτὲ ἐξ ἀνδρῶν γυναῖκες καὶ τἄλλα ϑηρίὰ γε- 
γήσοιτο, ἠπίσταντο οἱ ξυνιστάντες ἡμᾶς. καὶ δὴ καὶ 
τῆς τῶν ὀνύχων χρείας, ὅτι πολλὰ τῶν ϑρεμμάτων 
καὶ ἐπὶ πολλὰ δεήσοιντο ἤδεσαν. ὅϑεν ἐν ἀνθρώ- 
ποις εὐθὺς γιγνομένοις ὑπετυπώσαντο τὴν τῶν ὀνὺ- 
τῶν γένεσιν. τούτῳ δὴ τῷ λόγῳ , καὶ ταῖς ; προφάσε- 
σι ταύταις, δέρμα, τρίχας, ὄνυχάς τὸ ἐπ᾽ ἄκροις τοῖς 
κώλαις ἔφυσαν». Ἐπεὶ δὲ πάντ᾽ ἣν τὰ τοῦ ϑνητοῦ 

ζώου ξυμπεφυχότα μέρη καὶ μέλη, - "τὴν δὲ ζωὴν ἐν 
7zugi καὶ πνεύματι ξυνέβαινεν ἐξ ἀνάγκης ἔχειν αὖ- 
τὸ, καὶ διὰ ταῦτα ὑπὸ τούτων τηκόμενον κενούμε- 
— ἔφϑινε, βοήϑειαν αὐτῷ ϑεοὶ μηχανῶνται. 
τῆς γὰρ ἀνϑρωπίνης ξυγγενῆ φύσεως φύσιν ὄλλαις 
ἐδέαις καὶ αἰσϑήσεσι κεραννύντες, ὥσϑ᾽ ἕτερον ζῶον 
εἶναι ; φυτεύουσιν. & νῦν ἥμερα δένδρα καὶ φυτὰ 
καὶ σπέρματα φυτευϑέντα ὑπὸ γεωργίας, Τιϑασσῶς 
πρὸς ἡμᾶς ἔσχε. πρὶν δ᾽ ἣν μόνὰ τὰ τῶν ἀγρίων wi- 
»n, πρεσβύτερα : τῶν ἡμέρων ὄντα. πᾶν γὰρ 0, τεπεῷ 
ἂν μετάσχῃ τοῦ ζῇν, ζῶον μὲν à ἂν ἐν δίκῃ λέγοιτο 
ὀρθότατα" μετέχει γεμὴν τοῦτο ὃ νῦν λέγομεν, τοῦ 
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τρέτου ψυχῆς εἴδους , ὃ μεταξὺ φρενῶν ὀμφαλοῦ τε 
ἱδρύσϑαι λόγος. € δόξης μὲν λογισμοῦ τὸ καὶ νοῦ 
μέτεστι τὸ μηδὲν, αἰσθήσεως δὲ ἡδείας καὶ ἀλγει- 

γῆς, μετὰ ἐπιϑυμιῶν. πάσχον ydg διατελεῖ πάντα. 
στραφέντι δ᾽ αὐτῷ περὶ αὗτὸ, τὴν μὲν ἔξωϑεν ἀπω- 
σαμένῳ κίνησιν, τῇ δ᾽ οἰκείᾳ χρησαμένῳ , τῶν αὑτοῦ 
τι λογίσασϑαι κατιδόντι φύσιν οὗ παραδέδωκεν ἥ 
γένεσις. διὸ δὴ ζῇ μὲν, ἔστι δὲ οὐχ ἕτερον ζώου. μό- 
viuoy δὲ κατεῤῥιζωμένον πέπηγε; διὰ τὸ τῆς bg 
ἑαυτοῦ κιγήσεως ἐστερῆσϑαι. ταῦτα δὴ τὰ γένη φυ- 
τεύσαντες οἱ κρείττους τοῖς ἥττοσιν ἡμῖν, τροφὴν 
τῷ σώματι ἡμῶν διωχέτευσαν, τέμνοντες οἷον ἐν κή- 
ποις ὀχετοὺς, i» ὥσπερ ἐκ νάματος ἐπιόντος ἄρδοι- 
το. καὶ πρῶτον μὲν ὀχετοὺς χρυφαίους ὑπὸ τὴν ξὺμ- 
qui» τοῦ δέρματος καὶ τῆς σαρκὸς. δύο φλέβας ἔτε- 

μὸν νωτιαίας, δίδυμον ὡς τὸ σῶμα ἐτύγχανεν δεξι- 
οἷς τε καὶ ἀριστεροῖς ὄν. ταὑτας δὲ καϑῆχαν παρὰ 
τὴν ῥάχιν, καὶ τὸν γόνιμον μεταξὺ λαβόντες μυελὸν, 
iva οὗτός τε. ὁτιμάλιστα ϑάλλοι, καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα 
εὕρους ἔντεῦϑεν, dr ἐπὶ κάταντες, ἡ ἐπίχυσις γεγνο- 
μένη, παρέχοι τὴν ὑδρείαν ὁμαλὴν. μετὰ δὲ ταῦτα 
σχίσαντες περὶ τὴν κεφαλὴν τὰς φλέβας, καὶ δὲ ἀλ- 
λήλων ἐναντίας πλέξαντες, διεῖσαν, τὰς μὲν ἐκ τῶν 

δεξιῶν, ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ τοῦ σώματος, τὰς δ᾽ ἐκ τῶν 

ἀριστερῶν, énà va δεξιὰ κλίναντες " ὅπως δεσμὸς ἅμα 
τῇ κεφαλῇ πρὸς τὸ σῶμα εἴη μετιὰ τοῦ δέρματος, 
ἐπειδὴ νεύροις οὐκ ἣν κύκλῳ κατὰ κορυφὴν διειλημ- 
μένη" καὶ δὴ τὸ τῶν αἰσϑήσεων πάϑος i i» ἀφ᾽ ἑκατέ- 
go» τῶν μερῶν εἷς ἅπαν τὸ σῶμα ἢ διαδιδόμενοκ 
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τὸ δ᾽ bud ἤδη τὴν ὑδραγωγίαν παρεσκεύασαν 
τρόπῳ τινὶ τοιῷδε" ὃν κατοψόμεϑα (ov, προδιο- 
μολογησώμενοι τὸ τοιόνδε’ ὅτι πάντα ὅσα ἐξ ἐλατ- 
τόνων» συνίσταται, στέγεε τὰ μείζω" τὰ δ᾽ dx μειζό-- 
γῶν, ta σμικρότερα οὗ δύναται. πῦρ δὲ πάντων γε- 
γῶν σμιχρομερέστατον. ὅϑεν δι᾽ ὕδατος καὶ γῆς ἀὲ- 
gos τι, καὶ ὅσα ἐκ τούτων συνίσταται, διαχωρεῖ, καὶ 
στέγειν. οὐδὲν αὐτὸ δύναται. ταὐτὸ δὴ καὶ περὶ τῆς 
παρ᾿ ἡμῖν κοιλίας διανοητέον " ὅτε σιτία μὲν καὶ πο- 
τὰ ὅταν εἷς αὐτὴν ἐμπέσῃ, στέγει" πνεῦμα δὲ καὶ 
πῦρ, βικρομερέστερα ὄ ὄντα τῆς εὐτῆς ξυστάσεως, οὗ 
δύναται. τούτοις οὖν κατεχρήσατο ó ϑεὸς εἷς τὴν. ἐκ 
τῆς κοιλίας ἐπὶ τὰς φλέβας ὑδρείαν" πλέγμα ἐξ ἀέ- 
ρος καὶ πυρὸς, οἷοι κύρτοι, ξυνυφηνάμενος, διπλᾶ 
κατὰ τὴν εἴσοδον ἐγκύρτια ἔχοντος. ὧν ϑάτερον πά- 
λὲν διέπλεξε δίκρουν, καὶ ἀπὸ τῶν ἐγκυρτέων δὴ διδ- 
vtívato οἷον σχοίνους κύκλῳ διὰ παντὸς. πρὸς τὰ 

ἔσχατα τοῦ πλεγματος. τὰ μὲν οὖν ἔνδον ἐκ πυρὸς 
συνεστήσατο τοῦ πλοκάνον, ἅπαντα" τὰ δ᾽ ἐγκύρτια 
καὶ τὸ κὗτος, ἀεροειδῆ. καὶ λαβὼν αὐτὰ περιέστη- 

δὲν ἐν τῷ πλασϑέντι ζώῳ, τρόπῳ τοιῷδε" τὸ μὲν τῶ» 
ἐγκυρτίων, εἰς τὸ στόμα μεϑῆκε" διπλοῦ δὲ ὄντὸς 

αὐτοῦ, κατὰ μὲν τὰς ἀρτηρίας εἰς τὸν πνεύμονα xa- 
9s ϑάτερον, τὸ δ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν, παρὰ τὰς ἄρ- 
τηρίας" τὸ δ᾽ ἕ ἕτερον, σχίσας τὸ μέρος ἑκάτερον, κα- 
τὰ τοὺς ὀχετοὺς τῆς ῥινὸς ἀφῆκε κοινόν" cO ὅτε 

μὴ κατὰ στόμα ἴοι ϑάτερον, ἐκ τούτον πάντα xa) 
τὰ ἐχείνου ῥεύματα ἀναπληροῦσϑαι. τὸ δ᾽ ἄλλο xi- 
τος τοῦ xÜgrov, περὶ τὸ σῶμα ὅσον κοῖλον ἡμῶν πϑ- 
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φιέφυσε. καὶ πᾶν δὴ τοῦτο, τοτὲ μὲν εἷς τὰ ἐγκύρτια 
ξυῤῥεῖν μαλακῶς, ἅτε ἀέρα ὄντα, ἐποίησε" τοτὲ δὲ, 

' dyugósi» μὲν τὰ ἐγκύρτια, τὸ δὲ πλέγμα, ὡς ὄντος 
τοῦ σώματος μανοῦ, δύεσθαι εἴσω δὲ αὐτοῦ, καὶ 
πάλιν ἔξω. τὰς δ᾽ ἐντὸς τοῦ πυρὸς ἀκτῖνας διαδεδε- 
μένας ἀκολουϑεῖν, ἐφ᾽ ἑκάτερα ἰόντος τοῦ ἀέρος " καὶ 
τοῦτο, ὥσπερ ἂν ξυνεστήκῃ τὸ ϑνητὸν ζῶον, μὴ δι- 
ἀπαύεσϑαι γιγνόμενον. τούτῳ δὲ δὴ τῷ γένει, τὸν 
τὰς ἐπωνυμίας ϑέμενον, ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν λέ- 
yousv ϑέσθαι τοὔνομα. πῶν δὲ δὴ 10, τ᾽ ἔργον καὶ 
10 πάϑος τοῦϑ'᾽ ἡμῶν τῷ σώματι γέγονεν ἀρδομένῳ 
καὶ ἀναψυχομένῳ τρέφεσθαι καὶ ζῇν. ὅπόταν γὰρ 
ἐσω καὶ ἔξω, τῆς ἀναπνοῆς ἰούσης, τὸ πῦρ ἐντὸς Evy- 
ημμένον. ἕπηται, διαιωρούμενον δὲ ἀεὶ, διὰ τῆς κοι- 
λίας εἰσελϑὸν τὰ σιτία καὶ ποτὰ λάβοι, τήκει δὴ" 
καὶ κατὰ σμικρὰ διαιροῦν, διὰ τῶν ἐξύδων, ἧπερ 
πορεύεται, διάγον, οἷον ἐκ κρήνης ἐπ᾿ ὀχετοὺς ἐπὶ 
τὸς φλέβας ἀντλοῦν αὐτὰ, δεῖν ὥσπερ αὐλῶνος, διὰ 
τοῦ σώματος, τὰ τῶν φλεβῶν ποιεῖ ῥεύματα. Πάλιν 
9i τὸ τῆς ἀναπνοῆς ἔδωμεν πάϑος, αἷς ; χρώμενον αἰ- 

τίαις τοιοῦτον γέγονεν οἷόν περ τανῦν ἐστιν. ἀδ᾽ 
οὗν. ἐπειδὴ κενὸν οὐδέν ἐστιν εἰς ὃ τῶν φερομένων 
δύναιτ' ἃ ἂν εἰσελϑεῖν τι, τὸ δὲ πνεῦμα φέρεεαι "up 
ἡμῶν ἔξω, τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη παντὶ δῆλον, ὡς οὐκ 
εἰς κενὸν, ἀλλὰ τὸ πλησίον ἐκ τῆς ἕδρας ὠϑεῖ. τὸ δὲ 
ὠθούμενον ἐξελαύνει τὸ πλησίον ἀεὶ, καὶ κατὰ ταὖ- 
τὴν τὴν ἀνάγκην πᾶν περεελαυνόμενον εἰς τὴν ἕδραν, 
ὅϑεν ἐξῆλϑε τὸ πνεῦμα εἰσιὸν ἐκεῖσε, καὶ ἀναπλη- 
ροῦν οὐτὴν, ξυνέπεται τῷ πνεύματι. καὶ τοῦτο ἅμα 
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σεᾶν ὁἷον τροχοῦ περιαγομένου γέγνεται, Did τὸ κο- 
»ó» μηδὲν εἶναι. διὸ Afro τῶν στηϑῶν καὶ τὸ τοῦ 
σεγεύμονος ἔξω μεϑιὲν τὸ πνεῦμα, πάλιν ὑπὸ τοῦ 

περὶ τὸ σῶμα ἀέρος, εἴσω διά μανῶν τῶν σαρκῶν 
δυομένου καὶ περιελαυνομένου, γένεται πλῆρες. αὖ- 
ϑις δὲ ἀποτρεπόμενος ὅ ἀὴρ, καὶ διὰ τοῦ σώματος 
ἔξω ἐὼν, εἴσω τὴν ἀναπνοὴν περιωϑεῖ, κατὰ τὴν τοῦ 
στόματος καὶ τὴν τῶν μυκτήρων δίοδον. Τὴν δὲ αἷ- 
tia» τῆς ἀρχῆς αὐτῶν ϑετέον τήνδε. πᾶν ζῶον av- 
τοῦ πάντως περὶ τὸ αἷμα καὶ “τὰς φλέβας ϑερμύτη- 
τα ἔχει, οἷον ἐν αὐτῷ πηγὴν τινα ἐνοῦσαν πυρύς. ὃ 
δὴ καὶ προσεικάζομεν τῷ τοῦ κύρτον πλέγματε κατὰ 
μέσον διατεταμένον ἐκ πυρὸς πεπλέχϑαι πᾶν" τὰ δὲ 
ἄλλα ὅσα ἔξωϑεν, ἀέρος. τὸ ϑερμὸν δὴ κατὰ φύσιν 
sig τὴν αὑτοῦ χώραν ἔξω πρὸς τὸ ξυγγενὲς ὅμολογη- 
τέον ἰέναι. δυοῖν δὲ ταῖν διεξύδοιν οὔσαιν, τῆς μὲν, 
κατὰ τὸ σῶμα ἔξω, τῆς δὲ αὖ κατὰ τὸ στόμα καὶ 

τὰς — ὅταν μὲν ἐπὶ ϑάτερα δρμήσῃ, ϑάτερα πϑ- 
Quoi. τὸ δὲ περιωσϑὲν, εἷς τὸ πῦρ ἐμπέπτον, ϑὲερ- 
μαΐένεται, τὸ δ᾽ ἐξιὸν, ψύχεται. μεταβαλούσης δὲ τῆς 
ϑερμότητος, καὶ τῶν xoaid τὴν ἑτέραν ἔξοδον Oto- 
μοτέρων γιγνομένων, πάλιν ἐκείνῃ ῥέπον αὖ τὸ ϑερ- 
μότερον μᾶλλον, πρὸς τὴν αὑτοῦ φύσιν φερόμενον, 
περιώϑεϊξ τὸ κατὰ ϑάτερα. τὸ δὲ, τὰ αὐτὰ πάσχον 
καὶ τὰ -αὐτὰ ἀνταποδιδὸν ἀεὶ, κύπλῳ οὕτω σαλευό- 
μενον, ἔνϑα καὶ ἔνϑα ἀπειργασμένον ὑπ᾽ ἀμφοτέρων, 
τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν γίγνεσθαι παρέχεται. καὶ 
δὴ καὶ τὰ τῶν περὶ τὰς ἰατρικὰς σικύας παϑημάτωνϑ 

αἴτια, καὶ τὰ τῆς πόσεως, τὰ τὸ τῶν ῥιπτοιμένων, - 

Ν 
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ὅσα ἀφεθέντα μετέωρα καὶ ὅσα ἐπὶ γῆς φέρεται, 
ταύτῃ διωκτέον, καὶ ὅσοι φϑόγγοι ταχεῖς καὶ βρα- 
δεῖς, ὀξεῖς τε καὶ βαρεῖς φαίνονται" τοτὲ μὲν, ἀνάρ- 
μοστοι φερόμενοι, δι’ ἀνομοιότητα τῆς ἐν ἡμῖν ὑπ 
αὐτῶν κινήσεως " τοτὲ δὲ, ξύμφωνοι, δι᾽ ὁμοιότητα. 
τὰς γὰρ τῶν προτέρων καὶ ϑαττόνων οὗ βραδύτεροι 
κινήσεις ἀποπανομένας, ἤδη τε εἷς ὅμοιον ἐληλυϑιυί- 
ας, αἷς ὕστερον αὐτοὶ προσφερόμενοι κινοῦσιν éxsi- 
γας, καταλαμβάνουσι" καταλαμβάνοντες δὲ, oUx ἀλ- 
Am» ἐπεμβάλλοντες ἐνετάραξαν κίνησιν, ἀλλ' ἀρχὴν 
βραδυτέρας φορᾶς, κατὰ τὴν τῆς ϑάττονος. ἀπολη- 
γούσης δὲ ὁμοιότητα προσάψαντες, μίαν ἐξ ὀξείας 
καὶ βαρείας συνεκεράσαντο πάϑην. ὅϑεν ἡδονὴν μὲν 
τοῖς ἄφροσιν, εὐφροσύνην δὲ τοῖς ἔμφροσι, διὰ τὴν 
τῆς ϑείας ἁρμονίας μίμησιν, ἐν ϑνηταῖς γενομένην 
φοραῖς παρέσχον. καὶ δὴ καὶ τὰ τῶν ὑδάτων πάντα 
ῥεύματα, ἔτι δὲ τῶν κεραυνῶν πτώματα, καὶ τὰ ϑαυ- 
μαζόμενα ἡλέκτρων πέρι τῆς ἕλξεως καὶ τῶν Ἥρα- 
κλείων ΣΔίϑων, πάντων τούτων δλκὴ μὲν ovx ἔστεν 
οὐδενὶ ποτέ" τὸ δὲ κενὸν εἶναι μηδὲν, περιωϑ εἶν τε 
αὐτὰ ταῦτα εἰς ἄλληλα, τό, τε διακρινόμενα καὶ συγ- 

᾿ πρινόμενα πρὸς τὴν αὑτῶν διαμειβόμενα ἕδραν ἕχα- 
στα ῥέναι πάντα, τούτοις τοῖς παϑήμασι πρὸς ἄλλη- 
λα συμπλεχϑεῖσι, τεϑαυματονργημένα τῷ κατ τρό- 
To» ζητοῦντε φανήσεται. καὶ δὴ καὶ τὸ τῆς ἀνα- 
πνοῆς (ὅϑεν ὃ λόγος ὥρμησε) κατὰ ταῦτα καὶ Oud 
τούτω» γέγονεν, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν εἴρηται, τό- 
ἕνοντος μὲν τὰ σιτέα τοῦ πυρὸς, αἰωρουμένου δὲ ἶν- 
τὸς τῷ πνεύματε ξυνεπομένου, τὸς φλέβας δὲ ἐκ τῆς 
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κοιλέας τῇ δυναιωρησει πληροῦντος, τῷ τὰ τετμημέ- 
γα αὐτόϑεν ἐπαντλεῖν, καὶ διὰ ταῦτα δὴ xad ὅλον 
τὸ σῶμα πᾶσι τοῖς ζώοις τὰ τῆς τροφῆς νάμωτα ov- 

τως  ἐπίῤῥυτα γεγονέναι. »εότμητα δὲ xai ἀπὸ Évy- 
γενῶν ὄντα, τὰ «μὲν, καρπῶν, τὰ δὲ, χλόης, ἃ ϑεὸς 
ἐπὶ αὐτὸ po99 3 ἡμῖν ἐφύτευσεν, εἶναι τροφὴν, παν- 
τοδαπὰ μὲν χρώματα ἔσχει διὰ τὴν ξύμμιξιν" 490 

- égvO gd πλείστη 740) αὐτὸ χρόα διαϑεῖ, τῆς τοῦ πυ- 
ρὸς τομῆς τὸ καὶ ἐξομόρξεως ἐν ὑγρῷ δεδημιονργη- 
μένη φύσις. ὅϑεν τοῦ κατὰ τὸ σῶμα ζέοντος τὸ 
χρῶμα ἔσχεν οἵαν ὄψιν διεληλύϑαμεν , 9 καλοῦμεν 
αἷμα, νομὴν σαρκῶν καὶ ξύμπαντος τοῦ σώματός. 
ὅϑεν ὑδρευόμενα ἕκαστα, πληροῖ τὴν τοῦ κενουμέ- 
yov βάσιν. ὃ δὲ τρόπος τῆς πληρώσεως ἀποχωρήσε- 

- ὡς 18 γίγνεται, καϑάπερ ἐν τῷ παντὶ παντὸς ἢ φο- 
ρὰ γέγονεν, ἣν τὸ ξυγγενὲς πᾶν φέρεται πρὸς ἑαυτό. 
τὰ μὲν γὰρ δὴ περιεστῶτα ἐκτὸς ἡμᾶς, τήκει τε ἀεὶ 
καὶ διαγέμει πρὸς ἕ ἕκαστον εἶδος τὸ ὁμόφυλον ἀπο- 
πέμπον᾽ τὰ δὲ ἔναιμα αὖ, κερματισϑέντα ἐντὸς nag 
ἡμῖν xai περιδιλημμένα, ὥσπερ bx οὐρανοῦ ξυγε- 
στῶτος ὁκάστου τοῦ ζώου, τὴν τοῦ παντὸς ἀναγκά- 
ἕεται μιμεῖσϑαι φορά». πρὸς τὸ ξυγγενὲς οὖν φερό- 
μενον ἕκαστον τῶν ἐντὸς μερισϑέντων , 10 κενωϑὲν 
τότε πάλιν ἀνεπλήρωσεν. ὅταν μὲν δὴ πλέον τοῦ ἐ- 
πιῤῥέοντος ἀπίῃ, φϑίνει πᾶν" ὅταν δὲ ἔλαττον, αὖ- 
ξάνεται. νέα μὲν οὖν ξύστασις τοῦ παντὸς ζώου, ] 
καινὰ τὰ τρίγωνα οἷον ἐκ δρυόχων ἔτι ἔχουσα τῶν 
γερῶν, ἰσχυρὰν μὲν τὴν ξύγκλεισιν αὐτῶν πρὸς ἄλ- 
ληλα κέκτηται" ξυμπέπηγε δὲ ὃ πᾶς ὄγκος αὐτῆς 
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ἁπαλὸς, ἅτε ἐκ μυελοῦ piv γεωστὶ γεγονυέας, τε- 
ϑραμμένης δὲ ἐν γάλακτι. τὰ δὴ περιλαμβανόμενα 
ἐν αὐτῇ τρίγωνα, ἔξωθεν ἐπεισελϑόντα, ἐξ ὧν ἂν ἢ 
τά τε σιτία καὶ ποτὰ, τῶν αὐτῆς τριγώνων παλαιό- 
τερὰ ὄντα καὶ θεν στον καινοῖς ἐπικρατεῖ τὸ- 
μνουσα" καὶ μέγα ἀπεργάζεται τὸ ζῶον, τρέφουσα 
ἐκ πολλῶν ὁμοέω»ν. ὅταν δὴ ῥίζαν τῶν τριγώνων χα- 
λᾷ, διὰ τὸ πολλοὺς ἀγῶνας ἐν πολλῷ χρόνῳ πρὸς 
πολλὰ ἡγωνίσϑαι, τὰ μὲν τῆς τροφῆς εἰσιόντα οὐκ- 
ét, δύναται τέμνειν sic ὁμοιότητα ἑαυτῆς, αὐτὰ δὲ 
ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν ἐπεισιόντων εὐπετῶς διαιρεῖται. 
φϑίνει δὴ πᾶν ζῶον. ἐν τούτῳ κρατούμενον" γῆρας 
τὸ ὀνομάζεται τὸ πάϑος. τέλος δὲ, ἐπειδὰν τῶν περὶ 
τὸν μυελὸν τριγώνων οὗ ξυναρμοσθϑέντες μηκέτε ἂν- 

τέχωσι δεσμοὶ, τῷ πόνῳ διστάμενοι μεϑιᾶσε voUt 
τῆς ψυχῆς αὖ δεσμούς. Ἷ δὲ κατὰ φύσιν λαϑοῦσα, 
μεϑ'᾽ ἡδονῆς ἐξέπτατο. πᾶν γὰρ τὸ μὲν παρὼ φύσιν, 
ἀλγεινόγ» τὸ δ᾽ 5 πέφυκε γιγνόμενον, ἡδύ. καὶ ϑά- 
γατος δ κατὰ ταῦτα, ὃ μὲν κατὼ νόσους καὶ τραὺ- 
pota γιγνόμενος, ἀλγεινὸς καὶ βίαιος" ó δὲ μετὰ 
γῆρας ἰὼν ἐπὶ τέλος κατὰ φύσιν, ἀπονώτατος τῶν 
ϑανάτων, καὶ μᾶλλον μεϑ᾽ ἡδονῆς γιγνόμενος ἢ λὺ- 
πῆς. τὸ δὲ τῶν νόσων ὃ ξυνίσταται, δῆλόν που καὶ 
παντί. τεττάρων γὰρ ὄντων γενῶν ἐξ ὧν συμπέπηγε 
τὸ σῶμα, γῆς , πυρὸς, ὕδατός τε καὶ ἀέρος, τούτων 
παρὰ τὴν φύσιν πλεονεξία καὶ ἔνδεια, καὶ τῆς χώρας 
μετάστασις ἐξ οἰκείας ἐπὶ ἀλλοτρίαν γιγνομένη, συ- 
οὖς τε αὖ καὶ τῶν ἑτέρων, ἐπειδὴ γένη πλείονα ἑνὸς 
ὄντα τυγχάνει, τὸ μὴ Ner ἕκαστον ξαυτῶ προσ- 
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λαμβάνει, καὶ πάνϑ' ὅσα τοιαῦτα στάσεις καὶ νόσους 
παῤέχει. παρὰ φύσιν γὰρ ὁκάστου γιγνομένου, καὶ 
μοϑισταμένου, ϑερμαίένεται μὲν ὅσα ἄν περ πρότε- 
ρον ψύχηται" ξηρὰ δὲ ὄντα, ἐς ὕστερον γίγνεται νο» 
τερά" καὶ κοῦφα δὴ, καὶ βαρέα" καὶ πάσας πάντη 

μεταβολὴς δέχεται. μόνον γὰρ δὴ, φαμὲν, ταὐτὸ 
ταὐτῷ κατὰ ταὐτὸ καὶ ὡσαύτως καὶ ἀνάλογον προσ- 
γιγνόμενον καὶ ἀπογιγνόμενον, édotv ταὐτὸν ὃν αὖ- 
τῷ σῶν καὶ ὑγιὲς uévew. ὃ δ᾽ ἂν πλημμελήσῃ τοὺ» 
τῶν ἕκαστον ἀπιὸν ἢ πρρσιὸν, ἀλλοίότητας παμποι- 
κίλας καὶ νόσους, φϑοράς τὸ ἀπεέρους παρέξεται. 

δευτέρων αὖ ξυστάσεων κατὰ φύσιν ξυνεστηκυιῶν,. 
δευτέρα κατανόησις νοσημάτων τῷ βουλομένῳ yLyyt- 
σϑαι ξυννοῆσαι. μυελοῦ γὰρ ἐξ ἐκδένων ὀστοῦ τε καὶ 
σαρκὸς καὶ νεύρου ξυμπαγέντος, ὅτι Τὸ αἵματος μὲν, 
ἄλλον τρόπον, ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν γεγονότος, τῶν μὲν 

ἄλλων τὰ πλεῖστα ἧπερ τὰ πρόσϑεν, τὰ δὲ μέγιστα 
τῶν »οσημάτων τῇδε χαλεπὰ ξυμπέπτωκεν" ὅταν d- 
νάπαλιν ἢ γένεσις τούτων πορεύηται, τότε ταῦτα δι- 
αφϑείρεται. κατὰ φύσιν γὰρ σάρκες καὶ νεῦρα ἐξ 
αἵματος γίνεται" νεῦρον μὲν, ἐξ ἱνῶν, διὰ τὴν συγ- 

γένειαν" σάρκες δὲ, ἀπὸ τοῦ παγέντος, ὅ πήγνυται 
χωριζόμενον ἰνῶν. τὸ δὲ ἀπὸ τῶν »εύρων καὶ σαρ- 
κῶν ἀπιὸν αὖ, 7λίσχρον καὶ λιπαρὸν, ἅμα μὲν τὴν 
σάρχα πολλὰ πρὸς τὴν τῶν ὀστῶν φύσιν, αὐτό τὸ 
τὸ περὶ τὸν μυολὸν ὀστοῦν τρέφον αὔξει" τὸ δ᾽ αὖ 
διὰ τὴν πυκνότητα τῶν ὀστῶν διηϑούμενον, καϑα- 
ρθώτατον γόνος τῶν τριγώνων » λειότατόν τὸ καὶ λι- 
σςαρώτατον, λειβόμενον ἀπὸ τῶν ὀστῶν καὶ στάζον, 
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μόνον, ὀστεΐνην ψιλὴν δυνατὸν $ ἐᾷν ἦν , διὰ τὴν ἐγ 
ταῖς ὥραις ἐφ "ἑκάτερον ὑπερβολὴν οὔτ᾽ αὖ ξυσκια- 
σϑεῖοαν, κωφὴν καὶ ἀναίσϑητον, διὰ τὸν τῶν σαρ- 
κῶν ὄχλον, — γιγνομένην. τῆς δὴ σαρκοδιδοῦς 
φύσεως οὗ καταξηραινομένης, λεΐμμα μεῖζον περιγυ- 
γνόμενον ἐχωρίζετο, τὸ νῦν λεγόμενον δέρμα. τοῦτο 
διὰ τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον νοτέδα ξυνιὸν αὐτὸ πρὸς 
αὑτὸ, καὶ βλαστάνον, κύκλῳ περιημφιέννυ τὴν κε- 
φαλὴν. ἡ δὲ νοτὶς ὑπὸ τὰς ῥαφὰς ἀνιοῦσα 3005 καὶ 
συνέκλειεν αὐτὸ ἐπὶ τὴν κορυφὴν, οἷον ἅμμα ξυνα- 
γαγοῦσα. τὸ δὲ τῶν δαφῶν παντοδαπὸν εἶδος γέγονε 
διὰ τὴν τῶν περιόδων δύναμιν, καὶ τῆς τροφῆς" 
μᾶλλον μὲν ἀλλήλοις μαχομένων τούτων, πλεέους " 
PTT δὲ, ἐλάττους. τοῦτο δὴ πᾶν τὸ δέρμα κύκλῳ 

κατεκέντει πυρὲ τὸ Delo». τρυϑέντος δὲ, καὶ τῆς e 
κμάδος ἔξω δ αὐτοῦ φερημένης, τὸ μὲν ὑγρὸν καὶ 
ϑερμὸν 0 000» εἰλικρινὲς ἀπῇει" τὸ δὲ μικτὸν, ἐξ ὧν 

xoi τὸ δέρμα 3 ἢν, αἰρόμενον μὲν ὑπὸ τῆς φορᾶς ἔξω, 
μακρὸν ἐτεόνετο, λεπτότητα ἴσην ἔχον τῷ κατακεντή- 
ματι" διὰ δὲ βραδυτῆτα ἀπωθούμενον ὑπὸ τοῦ πε- 
ρεεστῶτος ἔξωϑεν πνεύματος, πάλιν ἐντὸς ὑπὸ τὸ 
δέρμα εἰλλόμενον κατεῤῥιζοῦτο. καὶ κατὰ ταῦτα δὴ 
τὰ πάϑη, τῶν τριχῶν τὸ γένος ἐν τῷ δέρματι πέφυ- 
42, ξυγγενὲς μὲν, ἱμαντῶδες ὃ ὃν, αὐτοῦ, σκληρότερον 

δὲ καὶ πυκνότερον τῇ πιλήσοι τῆς ψύξεως" ἣν ἀπο- 
. χωριζομένη δέρματος ἑκάστη ϑρὶξ, ψυχϑεῖσα ξυνε- 

πιλήϑη. τούτῳ δὴ λασίαν ἡμῶν ἀπειργάσατο τὴν xe- 
φαλὴν ὃ ποιῶν, χρώμενος μὲν αἰτίοις τοῖς εἰρημένοις, 
διανοούμενος δὲ ἀντὶ σαρκὸς αὐτὸ δεῖν εἶναι στα- 
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γασμα, τῆς περὶ τὸν — ἔγεχα ἀσφαλαία,, 
κοῦφον, καὶ ϑέρους χειμῶνός τὰ ἱκανὸν σκιὰν καὶ 
σχόπην παρέχειν: εὐαισθησίας δὲ οὐδὲν διακώλυμα 
ἐμποδὼν γενησόμενον. τὸ δὲ ἐν τῇ περὶ τοὺς δακτὺ- — 
love καταπλοχῇ τοῦ νεύρου καὶ τοῦ δέρματος, ὀστοῦ 
τε, συμμιχϑὲν ix τριῶν, ἀποξηρανϑὲν, ἕν κοινὸν 
ξυμπάντων σχληῤὸν γέγονε δέρμα" τοῖς μὲν ξυναι- 
τίοις τούτοις δημιουργηϑὲν, τῇ δ᾽ αἰτιωτάτῃ δια- 
vola, τῶν ἔπειτα ἐσομένων ἕνεκα εἰργασμένον. ὡς 
γὰρ ποτὲ ἐξ ἀνδρῶν γυναῖκες καὶ τἄλλα ϑηρίὰ γε- 
νήσοιτο, ἠπίσταντο οἱ ξυνιστάντες ἡμᾶς. καὶ δὴ καὶ 
τῆς τῶν ὀγύχων χρείας, ὅτι πολλὰ τῶν ϑρεμμάτων 
καὶ ἐπὶ πολλὰ δεήσοιντο ἤδεσαν. ὅϑεν ἐν ἀνθρώ- 
ποις εὐθὺς γιγνομένοις ὑπετυπώσαντο τὴν τῶν ὀνύ- 
των γένεσιν. τούτῳ δὴ τῷ λόγῳ, καὶ ταῖς ; προφάσε- 
σι ταύταις, δέρμα, τρίχας, ὄνυχὰς τε ἐπ᾽ ἄκροις τοῖς 
κώλοις ἔφυσαν. Ἐπεὶ δὲ πάντ᾽ ἣν τὰ τοῦ ϑνητοῦ 
ζώου ξυμπεφυχότα μέρη καὶ μέλη, - τὴν δὲ ζωὴν ἐν 

"ugi καὶ πνεύματι ξυνέβαινεν ἐξ ἀνάγκης ἔχειν αὖ 
τὸ, καὶ διὰ ταῦτα ὑπὸ τούτων τηκόμενον κενγοὺμε- 
γὸν 1s ἔφϑινο,, βοήϑειαν αὐτῷ ϑεοὶ μηχανῶνται. 
τῆς γὰρ ἀνθρωπίνης ξυγγενῇ φύσεως φύσιν ὄλλαις 
ἐδέαις καὶ αἰσϑήσεσι κεραννύντες, ὥσϑ᾽ ἕτερον ζῶον 

- 

εἶναι, φυτεύουσιν." ἃ νῦν ἥμερα δένδρα καὶ φυτὰ | 
καὶ σπέρματα φυτευϑέντα ὗ ὑπὸ γεωργίας ; τιϑασσῶς 
πρὸς ἡμᾶς ἔσχε. πρὶν δ᾽ ἢν μόνὰ τὰ τῶν ἀγρίων ̓γέ- 
γῆ, πρεσβύτερα : τῶν ἡμέρων ὄντα. πᾶν γὰρ 0, τι περ 
ἂν μετάσχῃ τοῦ ζῇν, ζῶον μὲν ἂν ἐν δίκῃ λέγοιτο 
ὀρθότατα μετέχει γεμὴν τοῦτο ὃ νῦν λέγομεν, τοῦ 
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τρέτου ψυχῆς εἴδους, ὃ μεταξὺ φρενῶν ὀμφαλοῦ va 
ἱδρύσϑαι λόγος" d δόξης μὲν λογισμοῦ τε καὶ νοῦ 
μέτεστε τὸ μηδὲν, αἰσϑήσεως δὲ ἡδείας καὶ ἄλγεε- 
γῆς, μετὰ ἐπιϑυμιῶν. πάσχον γὰρ διατελεῖ πάντα. 
στραφέντι δ᾽ αὐτῷ περὶ αὗτὸ, τὴν μὲν ἔξωϑεν ἀπω- 
σαμένῳ κίνησιν, τῇ δ᾽ οἰκείᾳ χρησαμένῳ, τῶν αὑτοῦ 
τι λογίσασϑαι κατιδόντι φύσιν οὗ παραδέδωκεν 5j 
γένεσις. διὸ δὴ ζῇ μὲν, ἔστι δὲ οὐχ ἕτερον ζώου. μό- 
γιμον δὲ κατεῤῥιζωμένον πέπηγε; διὰ τὸ τῆς bg 
ἑαυτοῦ κινήσεως ἐστερῆσϑαι. ταῦτα δὴ τὰ γένη φυ- 
τεύσαντες οἱ κρείττους τοῖς ἥττοσιν ἡμῖν, τροφὴν 
τῷ σώματι ἡμῶν διωχέτευσαν, τέμνοντες ote» ἐν κή» 
ποις ὀχετοὺς, i» ὥσπερ ἐκ νάματος ἐπιόντος ἄρδοι- 
το. καὶ πρῶτον μὲν ὀχετοὺς κρυφαίους ὑπὸ τὴν ξὺμ- 
φύσιν τοῦ δέρματος καὶ τῆς σαρκὸς δύο φλέβας ἔτε- 
μον νωτιαΐίας, δίδυμον ὡς τὸ σῶμα ἐτύγχανεν δεξι- 

οἷς τε καὶ ἀριστεροῖς ὄν. ταὗτας δὲ καϑῆκαν παρὰ 
τὴν ῥάχιν, καὶ τὸν γόνιμον μεταξὺ λαβόντες μυελὸν, 

ἵνα οὗτός τε. ὁτιμάλιστα ϑάλλοι, καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα 
εὔρους ἐντεῦϑεν, ἅτ᾽ ἐπὶ κάταντες, ἢ ἐπίχυσις γι)νο- 

μένη, παρέχοι τὴν ὑδρείαν ὁμαλή». μετὰ δὲ ταῦτα 
σχίσαντες περὶ τὴν κεφαλὴν τὰς φλέβας, καὶ δὲ ἀλ- 
λήλων ἐναντίας πλέξαντες, διεῖσαν, τὰς μὲν ἐκ τῶν 

δεξιῶν, ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ τοῦ σώματος, τὰς δ᾽ ἐκ τῶν 
ἀριστερῶν, ἐπὶ τὰ δεξιὰ κλίναντες " ὅπως δεσμὸς ἅμα 
τῇ κεφαλῇ πρὸς τὸ σῶμα εἴη μετὰ τοῦ δέρματος, 
ἐπειδὴ νεύροις οὖκ ἣν κύκλῳ κατὰ κορυφὴν διειλημ- 
μένη" καὶ δὴ τὸ τῶν αἰσϑήσεων πάϑος i i» ἀφ᾽ é£xaté- 
qu» τῶν μερῶν εἷς ἅπαν τὸ σῶμα ἢ διαδιδόμενοκ 
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τὸ δ᾽ ἐντεῖϑεν ἤδη τὴν ὑδραγωγέαν παρεσκεύασαν 
τρόπῳ τινὶ τοιῷδε" ὃν κατοψόμεϑα ἑᾷον, 7900:0- . 
μολογησώμενοι τὸ τοιόνδε" ὅτι πάντα ὅσα ἐξ ἐλατ- 
τόνων συνίσταται, στέγει τὰ μείζω" τὰ δ᾽ ἐκ μειζό-- 
yo», τα σμικρότερα οὗ δύναται. πῦρ δὲ πάντων ys- 
γῶν σμικρομερέστατον. ὅϑεν δι’ ὕδατος καὶ γῆς ἀέ- 
ρος τε, καὶ ὅσα ἐκ τούτων συνίσταται, διαχωρεῖ, καὶ 
στέγειν οὐδὲν αὐτὸ δύναται. ταὐτὸ δὴ καὶ περὶ τῆς 
παρ᾿ ἡμῖν κοιλίας διανοητέον * ὅτι σιτία μὲν καὶ πο- 
τὰ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐμπέσῃ, στέγει" πνεῦμα δὲ aai 
ng, βικρομερέστερα ὄντα τῆς αὐτῆς ξυστάσεως, οὗ 
δύναται. τούτοις οὖν κατεχρήσατο ó ϑεὸς εἰς did éx 
τῆς κοιλίας ἐπὶ τὰς φλέβας ὑδρείαν" πλέγμα ἐξ ἀέ- 

ρος καὶ πυρὸς, οἷοι κύρτοι, ξυνυφῃνάμενος, διπλᾶ 
κατὰ τὴν εἴσοδον ἐγκύρτια ἔχοντος. ὧν ϑάτερον πά- 
λὲν διέπλεξε δίκρουν, καὶ ἀπὸ τῶν ἐγκυρτίων δὴ διε- 
vtévato οἷον σχοίνους κύκλῳ διὰ παντὸς πρὸς τὼ 

ἔσχατα τοῦ πλεγματος. τὼ μὲν οὖν ἔνδον ἐκ πυρὸς 
συνεστήσατο τοῦ πλοκάνουν, ἅπαντα" τὰ δ᾽ ἐγκύρτια 
καὶ τὸ κὑτος, ἀεροειδῇ. καὶ λαβὼν αὐτὰ περιέστη- 
δεν ἐν τῷ πλασϑέντι ζώῳ, τρόπῳ τοιῷδε" τὸ μὲν τῶν y 
ἐγκυρτίων, εἷς τὸ στόμα μεϑῆκε" διπλοῦ δὲ ὄντος 
αὐτοῦ, κατὰ μὲν τὰς ἀρτηρίας εἰς τὰν πνεύμονα κα- 

ϑῆκε ϑάτερον, τὸ δ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν, παρὰ τὰς ἄρ- 
τηρίας" τὸ δ᾽ ἕ ἕτερον, σχίσας τὸ μέρος ἑκάτερον, καα 
τὰ τοὺς ὀχετοὺς τῆς ῥινὸς ἀφῆκε κοινόν" ὥσϑ᾽ ὅτε 

μὴ κατὰ στόμα ἴοι ϑάτερον, ἐκ τοῦτον πάντα καὶ 
1d ἐκείνου ῥεύματα ἀναπληροῦσϑαι. τὸ δ᾽ ἄλλο κὺ- 
τος τοῦ κύρτου, περὶ τὸ σῶμα ὅσον y κοῖλον ἡ ἡμῶν n» 
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υἱέφυσε. καὶ πᾶν δὴ τοῦτο, τοτὲ μὲν εἷς τὰ ἐγκύρτια 
ξυῤῥεῖν μαλακῶς, ἅτε ἀέρα ὄντα, ἐποίησε" τοτὲ δὲ, 

ἀναῤῥεῖν μὲν τὰ ἐγκύρτια, τὸ δὲ πλέγμα, ὡς ὄντος 
τοῦ σώματος μανοῦ, δύεσϑαι εἴσω δ αὐτοῦ, καὶ 
πάλιν ἔξω. τὰς δ᾽ ἐντὸς τοῦ πυρὸς ἀκτῖνας διαδεδε- 
μένας ἀκολουϑεῖν, ἐφ᾽ ἑκάτερα ἰόντος τοῦ ἀέρος" καὶ 
τοῦτο, ὥσπερ ἂν ξυνεστήκῃ τὸ ϑνητὸν ζῶον, μὴ δι- 
ἀπαύεσϑαι γιγνόμενον. τούτῳ δὲ δὴ τῷ γένει, τὸν 
τὰς ἐπωνυμίας ϑέμενον, ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν λέ- 
yout» ϑέσϑαι τοὔνομα. πᾶν δὲ δὴ τό, 1 ἔργον καὶ 
τὸ πάϑος τοῦϑ'᾽ ἡμῶν τῷ σώματι γέγονεν ἀρδομένῳ 
καὶ ἀναψυχομένῳ τρέφεσϑαι καὶ ζῇν. ὁπόταν yag 
ἔσω καὶ ἔξω, τῆς ἀναπνοῆς ἰούσης, τὸ πῦρ ἐντὸς ξυν- 
ημμένον. ἕπηται, διαιωρούμενον δὲ ἀεὶ, διὰ τῆς κοι- 
λίας εἰσελϑὸν τὰ σείζία καὶ ποτὰ λάβοι, τήκει δὴ" 

καὶ κατὰ σμικρὰ διαιροῦν, διὰ τῶν ἐξόδων, ἥπερ 
πορεύεται, διάγον, οἷον ἐκ κρήνης ἐπ᾿ ὀχετοὺς ἐπὲ 
τὸς φλέβας ἀντλοῦν αὐτὰ, ῥεῖν ὥσπερ αὐλῶνος, διὰ 
τοῦ σώματος, τὰ τῶν φλεβῶν ποιεῖ ῥεύματα. Πάλιν 
δὲ τὸ τῆς ἀναπνοῆς ἰδωμεν πάϑος, αἷς | χρώμενον t αἷ- 

τίαις τοιοῦτον γέγονεν οἷόν περ τανῦν ἐστιν. ὧδ᾽ 
οὗν. ἐπειδὴ xsvòy οὐδὲν ἐστιν εἰς ὃ τῶν φερομένων 
δύναιτ᾽ ὁ ἂν εἰσελϑεῖν τι, τὸ δὲ πνεῦμα φέρεξαι "ug 
ἡμῶν ἔξω, τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη παντὶ δῆλον, ὡς οὐκ 
εἰς κενὸν, ἀλλὰ τὸ πλησίον ἐκ τῆς ἕδρας ὠϑεῖ. τὸ δὲ 

ὠθούμενον ἐξελαύνει τὸ πλησίον ἀεὶ, καὶ κατὰ ταὖ- 
τὴν τὴν ἀνάγκην πᾶν περιδλαυνόμενον εἷς τὴν ἕδραν, 
ὅϑεν ἐξῆλϑε τὸ πνεῦμα εἰσιὸν ἐκεῖσε, καὶ ἀναπλη- 
φοῦν οὐτὴν, ξυνέπεται τῷ τεγεύματι. καὶ τοῦτο ἅμα 
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- πᾶν οἷον τροχοῦ περιαγομένου γέγνεται, διὰ τὸ xe- 
ψὸν μηδὲν εἶναι. διὸ δή τὸ τῶν στηϑῶν καὶ τὸ τοῦ 
πνεύμονος ἔξω μεϑιὲν τὸ πνεῦμα, πάλιν ὑπὸ τοῦ 

“περὶ τὸ σῶμα ἀέρος, εἴσω διά μανῶν τῶν σαρχῶν 
δυομένου καὶ περιελαννομένου, γένεται πλῆρες. αὖ- 
ϑις δὲ ἀποτρεπόμενος ὅ ἀὴρ, καὶ διὰ τοῦ σώματος : 
ἔξω ἐὼν, εἴσω τὴν ἀναπνοὴν περιωϑεῖ, κατὰ τὴν τοῦ 
στόματος καὶ τὴν τῶν μυκτήρων» δίοδον. Τὴν δὲ αἷ- 
τίαν τῆς ἀρχῆς αὐτῶν ϑετέον τήνδε. πᾶν ζῶον av- 

τοῦ πάντως περὶ τὸ αἷμα καὶ “τὰς φλέβας ϑερμύτη- 
τα ἔχει, οἷον ἐν αὐτῷ πηγήν τινα ἐνοῦσαν πυρός. ὃ 
δὴ καὶ προσεικάζομεν τῷ τοῦ κύρτου πλέγματε κατὰ 
μέσον διατεταμένον ἐκ πυρὸς πεπλέχϑαι πᾶν τὰ δὲ 
ἄλλα ὅσα ἔξωϑεν, ἀέρος. τὸ ϑερμὸν δὴ κατὰ φύσιν 
εἰς τὴν αὑτοῦ χώραν ἔξω πρὸς τὸ ξυγγενὲς Óuoloyg- ᾿ 
τέον ἰέναι. δυοῖν δὲ ταῖν διεξύδοιν οὔσαιν, τῆς μὲν, 
κατὰ τὸ σῶμα ἔξω, τῆς δὲ αὖ κατὰ τὸ στόμα καὶ 
τοῦ τ ες: ὅταν μὲν ἐπὶ ϑάτερα δομήσῃ, ϑάτερα πο- 
ριωϑθεῖ. τὸ δὲ περιωσϑὲν, εἰς τὸ πῦρ ἐμπίπτον, θὲερ- 
μαΐένεται, τὸ δ᾽ ἐξιὸν, ψύχεται. μεταβαλούσης δὲ τῆς 
ϑερμότητος, καὶ τῶν κατὰ τὴν ἑτέραν ἔξοδον Otg- ᾿ 
μοτέρων γιγνομένων, πάλιν ἐκείνῃ ῥέπον αὖ τὸ ϑερ- 
μότερον μᾶλλον, πρὸς τὴν αὑτοῦ φύσιν φερόμενον, 
περιῶϑεϊ τὸ κατὰ ϑάτερα. τὸ δὲ, τὰ αὐτὰ πάσχον 
καὶ τὰ αὐτὰ ἀνταποδιδὸν dei, κύπλῳ οὕτω σαλευδ M 
μενον», ἔνϑα καὶ ἔνϑα ἀπειργασμένον Um ἀμφοτέρων, 
τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν γίγνεσθαι παρέχεται. καὶ 
δὴ καὶ τὸ τῶν περὶ τὰς ἰατρικὰς σικύας παϑημάτων 

αἴτια, καὶ τὰ τῆς πόσεως, τὰ τὸ τῶν ῥιπτουιμένων, - 
D 

M 
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ὅσα ἀφεϑέντα μετέωρα καὶ ὅσα ἐπὶ γῆς φέρεται, 
ταύτῃ διωχτέον, καὶ ὅσοε φϑόγγοι ταχεῖς καὶ βρα- 
δεῖς, ὀξεῖς 15 καὶ βαρεῖς φαίνονται" τοτὲ μὲν, ἀνάρ- 
μοστοι φερόμενοι, δὲ ἀνομοιότητα τῆς ἐν ἡμῖν bre 
αὐτῶν κινήσεως" τοτὲ δὲ, ξύμφωνοι, δι ὁμοιότητα. 
τὰς γὰρ τῶν προτέρων καὶ ϑαττόνων οὗ βραδὕτεροι 
κινήσεις ἀποπανομένας, ἤδη vs εἷς ὅμοιον ἐληλυϑυΐ- 
ας, αἷς ὕστερον αὐτοὶ προσφερόμενοι κινοῦσιν ἐκείν 

vac, καταλαμβάνουσι" καταλαμβάνοντες δὲ, οὐκ ἄλ- 
Ag» ἐπεμβάλλοντες ἐνετάραξαν κίνησιν, ἀλλ' ἀρχὴν 
βραδυτέρας φορᾶς, κατὰ τὴν τῆς ϑάττονος. ἀπολη- 
γούσης δὲ ὁμοιότητα προσάψαντες, μίαν ἐξ ὀξείας 
καὶ βαρείας συνεκεράσαντο πάϑην. ὅϑεν ἡδονὴν μὲν 
τοῖς ἄφροσιν, εὐφροσύνην δὲ τοῖς ἔμφροσι, διὰ τὴν 
τῆς ϑείας ἁρμονίας μίμησιν, ἐν ϑνηταῖς γενομένην 
φοραῖς παρέσχον. καὶ δὴ καὶ τὰ τῶν ὑδάτων πάντα 
ῥεύματα, ἔτι δὲ τῶν κεραυνῶν πτώματα, καὶ τὰ Óav- 
μαζόμενα ἡλέκτρων πέρι τῆς ἕλξεως καὶ τῶν Ἧρα- 
κλείων Σίϑων, πάντων τούτων δλκὴ μὲν ovx ἔστεν 
οὐδενὶ ποτέ" τὸ δὲ κενὸν εἶναι μηδὲν, περιωϑ εἰν τε 
αὐτὰ ταῦτα εἷς ἀλληλα, τό, τε διακρινόμενα καὶ συγ- 
κρινόμενα πρὸς τὴν αὑτῶν διαμειβόμενα ἕδραν ἕχα- 
στα ἰέναι πάντα, τούτοις τοῖς παϑήμασι πρὸς ἄλλη-- 
λα συμπλεχϑεῖσι, τεϑαυματουργημένα τῷ καύδ᾽τρό- 
zo» ζητοῦντι φανήσεται. καὶ δὴ καὶ τὸ τῆς ἀνα» 
πνοῆς (ὅϑεν ó λόγος ὥρμησε) κατὰ ταῦτα καὶ διὰ 
τούτων γέγονεν, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν εἴρηται, τέ- 
uvoytoc μὲν τὰ σιτία τοῦ πυρὸς, αἰωρουμένου δὲ ἂν- 
τὸς τῷ πνεύματι ξυνεπομένου, τὸς φλέβας δὲ ἐκ τῆς 
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κοιλέας τῇ ξυναιωρησει πληροῦντος, τῷ τὰ τετμημέ- 
να αὐτόϑεν ἐπαντλεῖν, καὶ διὰ ταῦτα δὴ xad ὅλον 
τὸ σῶμα πᾶσι τοῖς ζώοις τὰ τῆς τροφῆς γάματα οἵ» 

τως  ἐπίῤῥυτα γεγονέναι. »εότμητα δὲ καὶ ἀπὸ ξυγ- 
γενῶν ὄντα, τὰ «μὲν, καρπῶν, τὰ δὲ, χλόης, ἃ ϑεὸς 
ἐπὶ αὐτὸ ζοῦϑ' ἡμῖν ἐφύτευσεν, εἶναι τροφὴν, παν- 
τοδαπὰ μὲν χρώματα ἔσχει διὰ τὴν ξύμμιξιν" ἡ δ᾽ 

. ἐρυϑρὰ πλείστη περὶ αὐτὸ χρόα διαϑεῖ, τῆς τοῦ πυ- 
ρὸς τομῆς τε καὶ ἐξομόρξεως ἐν ὑγρῷ δεδημιουργη- 
μένη φύσις. ὅϑεν τοῦ κατὰ τὸ σῶμα ῥέοντος τὸ 
χρῶμα ἔσχεν οἵαν ὄψιν διεληλύθαμεν, ὃ καλοῦμεν 
αἷμα, γομὴν σαρκῶν καὶ ξύμπαντος τοῦ σώματός. 
ὅϑεν ὑδρευνόμενα ἕκαστα, πληροῖ τὴν τοῦ κενουμέ- 
γου βάσιν. ὃ δὲ τρόπος τῆς πληρώσεως ἀποχωρὴσε- 

. ὡς τὸ γίγνεται, καϑάπερ ἐν τῷ παντὶ παντὸς ἢ φο- 
od γέγονεν, ἣν τὸ ξυγγενὲς πᾶν φέρεται πρὸς ἑαυτό. ' 
τὰ μὲν γὰρ δὴ περιεστῶτα ἐκτὸς ἡμᾶς, τήκει τὸ ἀεὶ 
καὶ διανέμει πρὸς ἕκαστον εἶδος τὸ ὁμόφυλον ἀπο- 
πέμπον " τὰ δὲ ἔναιμα αὖ, κερματισϑέντα ἐντὸς nog. 
ἡμῖν καὶ περιδιλημμένα, ὥσπερ im οὐρανοῦ ξυνε- 
στῶτος ἑκάστου τοῦ ζώου, τὴν τοῦ παντὸς ἀναγκώ- 

. ζεται μιμεῖσϑαι φοράν. πρὸς τὸ ξυγγενὲς οὖν φερό- 
μενον ἕκαστον τῶν ἐντὸς μερισϑέντων , τὸ κενωϑὲν 
τότε πάλιν ἀνεπλήρωσεν. ὅταν μὲν δὴ πλέον τοῦ ἐ- 
σειῤῥέοντος ἀπίῃ, φϑίνει πᾶν" ὅταν δὲ ἔλαττον, αὖ- 
ξάνεται. νέα μὲν οὖν ξύστασις τοῦ παντὸς ζώου, ] 
καινὰ τὰ τρίγωνα. οἷον ἐκ δρυόχων ἔτι ἔχουσα τῶν 
γερῶν, ἰσχυρὰν μὲν τὴν ξύγκλεισιν αὐτῶν πρὸς ἄλ- 
ληλα κέκτηται" — δὲ ὃ πᾶς ὄγκος αὐτῆς 

* 
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ἁπαλὸς, ἅτε ἐκ μυελοῦ μὲν. νεωστὶ γεγονυΐας, τε- 
ϑραμμένης δὲ ἐν γάλακτι. τὰ δὴ περιλαμβανόμενα 
ἐν αὐτῇ τρίγωνα, ἔξωϑεν ἐπεισελϑόντα, ἐξ ὧν ἂν ἢ 
τά τὸ σιτία καὶ ποτὰ, τῶν αὐτῆς τριγώνων παλαιό- 
τερὰ ὄντα καὶ ἀυϑενέστερα καινοῖς ἐπικρατεῖ τὸ- 
μνουσα" καὶ μέγα ἀπεργάζεται τὸ ζῶον, τρέφουσα 
ἐκ πολλῶν ὁμοίων. ὅταν δὴ ῥίζαν τῶν τριγώνων χα- 
λᾷ, διὰ τὸ πολλοὺς ἀγῶνας ἐν πολλῷ χρόνῳ πρὸς 
πολλὰ ἡγωνίσϑαε, τὰ μὲν τῆς τροφῆς εἰσιόντα ovx- 
ὅτι δύναται τέμνειν εἰς ὁμοιότητα ἑαυτῆς, αὐτὰ δὲ 
ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν ἐπεισιόντων εὐπετῶς διαιρεῖται. 
Φϑίνει δὴ πὰν ζῶον ἐν τούτῳ κρατούμενον" γῆράς 
τὸ ὀνομάζεται τὸ πάϑος. τέλος δὲ, ἐπειδὰν τῶν step 
τὸν μυελὸν τριγώγων οὗ ξυναρμοσϑέντες μηκέτι ἂν- 
τέχωσι δεσμοὶ, τῷ πόνῳ διϊστάμενοι μεϑιᾶσι τοὺς 
τῆς ψυχῆς αὖ δεσμούς. ü δὲ κατὰ gioi λαϑοῦσα, 
μεϑ' ἡδονῆς ἐξέπτατο. πᾶν γὰρ τὸ μὲν παρὰ φύσιν, 
ἀλγεινόν» τὸ δ᾽ ἦ népuxe γιγνόμενον, ἡδύ. καὶ ϑά- 
vato; δὴ xard ταῦτα, ὁ μὲν κατὰ νόσους καὶ τραὺ- 

ματα 7)ιγνόμενος " ἀλγεινὸς καὶ βίαιος" ó δὲ μετὰ 
γῆρας ἰὼν ἐπὶ τέλος κατὰ φύσιν, ἀπονώτατος τῶν 
ϑανάτων, καὶ μᾶλλον μεϑ' ἡδονῆς γιγνόμενος ἢ λὺ»- 
πῆς. τὸ δὲ τῶν νόσων ὃ ξυνίσταται, δῆλόν που καὶ 
παντί, τεττέρων γὰρ ὄντων γενῶν ἐξ ὧν συμπέπηγε 
τὸ σῶμα, γῆς, πυρὸς, ὕδατός τὸ καὶ ἀέρος, τούτων 
παρὰ τὴν φύσιν πλεονεξία καὶ ἔνδεια, καὶ τῆς χώρας 
μετάστασις ἐξ οἰκείας ἐπὶ ἀλλοτρίαν γιγνομένη , πυ- 
ρός τε αὖ καὶ τῶν ἑτέρων, ἐπειδὴ γένη πλείονα ἑγὸς 
ὄντα τυγχάνει. τὸ μὴ πρασῆκον ἕκαστον ἑαυτῶ προσ- 

΄ 
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λαμβάνει, καὶ πάνϑ' ὅσα τοιαῦτα στάσεις xa) νόσους 
παῤέχει. παρὰ φύσιν γὰρ éxdotov χκιγνομένου, καὶ 
μεϑισταμένου, ϑερμαίνεται μὲν ὅσα ἂν περ πρότε- 
ρον ψύχηται" ξηρὼ δὲ ὄντα, ἐς ὕστερον γέγνεται vo- 
τερά" καὶ κοῦφα δὴ, καὶ βαρέα" καὶ πάσας πάντη 
μεταβολὴς δέχεται. μόνον γὰρ δὴ, φαμὲν, ταὐτὸ 
ταὐτῷ κατὰ ταὐτὸ καὶ ὡσαύτως καὶ ἀνάλογον προσ- 
γιγνόμενον καὶ ἀπογιγνόμενον, ἐάσει ταὐτὸν ὃν αὖ- 
τῷ σῶν καὶ ὑγιὲς uévew. ὃ δ᾽ ἂν πλημμελήσῃ τοὺ» 
τῶν» ἕκαστον ἀπιὸν ἢ πρρσιὸν, ἀλλοιότητας παμποι» 
κέλας καὶ νόσους, φϑοράς τὸ ἀπείρους παρέξεται, 
δευτέρων αὖ ξυστάσεων κατὰ φύσιν ξυνεστηκυιῶν,. 

δευτέρα κατανόησις νοσημάτων τῷ βουλομένῳ γέγνε- 
σθαι ξυννοῆσαι. μυελοῦ γὰρ ἐξ ἐκείνων ὀστοῦ τε καὶ 
σαρκὸς καὶ νεύρου ξυμπαγέντος » ὅτι TE αἵματος μὲν, 
ἄλλον τρόπον , ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν γεγονότος, τῶν μὲν 
ἄλλων τὰ πλεῖστα ἧπερ τὰ πρόσϑεν, τὰ δὲ μέγιστα 
τῶν »οσημάτων τῇδε χαλεπὰ ξυμπέπτωχεν" ὅταν ἀ- 

νάπαλιν ἡ γένεσις τούτων πορεύηται, τότε ταῦτα δι- 
αφϑείρεται. κατὰ φύσιν ydo σάρκες καὶ νεῦρα ἐξ 
αἵματος )ίνεται * ψεῦρον μὲν, ἐξ ἱνῶν, διὰ τὴν συγ- 
γένειαν" σάρκες δὲ, ἀπὸ τοῦ παγέόντος, ὃ πήγνυται 
χωριζόμενον ἰνῶν. τὸ δὲ ἀπὸ τῶν »εύρων καὶ σαρ- 
κῶν ἀπιὸν αὖ, γλίσχρον καὶ λιπαρὸν, ἅμα μὲν τὴν 
σάρκα πολλὰ πρὸς τὴν τῶν ὀστῶν φύσιν, αὐτό τὸ 
τὸ περὶ τὸν μυολὸν ὀστοῦν τρέφον αὔξει" τὸ δ᾽ αὖ 
διὰ τὴν πυκνότητα τῶν ὀστῶν διηϑούμενον, καϑα- 
ρώτατον γένος τῶν τριγώνων » λειότατόν τε καὶ λι- 
σεαρώτατον, λειβόμενον ἀπὸ τῶν ὀστῶν καὶ στάζον, 
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ἄρδει τὸν μυελόν. καὶ xard ταῦτα μὲν γιγρομένων 
ἑκάστων, ὑγιαίνειν ξυμβαίνει τὰ πολλά" γοσεῖ δὲ, ὅὃ- 
ταν ἐναντίως. ὅταν γὰρ τηκομένη σὰρξ ἀνάπαλιν εἷς 
τὰς φλέβας τὴν τηκεδόνα ἐξίῃ, τότε μετὰ πνεύματος 

: αἶμα πολὺ τε καὶ παντοδαπὸν ἐν ταῖς φλεψὶ χρώμα- 
σε καὶ πυκνότησι ποικιλούμενον, ἔτι δὲ ὀξείαις xoà 
ἁλμυραΐς δυνάμεσι, χολὲς καὶ ἰχῶρας xa φλέγματὰ 
ἔσχει παντοῖα. παλιναέφετα γὰρ πάντα γεγονότα 
καὶ διεφϑαρμένα , τό, τε αἷμα αὐτὸ πρῶτον διόλλυ- 
σε, καὶ αὐτὰ οὐδεμίαν τροφὴν ἔτε τῷ σώματι παρέ- 
χοντα, φέρεται πάμτη διὰ τῶν φλεβῶν, τάξιν ἐῶν 
κατὰ φύσιν ἔχοντα περιόδων" ἐχϑρὰ μὲν αὐτὰ ab- 
τοῖς, διὰ τὸ μηδεμίαν δαυτῶν ἀπόλαυσιν ἔχειν" τῷ 
ξυνεστῶτι δὲ τοῦ σώματος, καὶ μένοντι κατὰ χώραν, 
πολέμια, διολλύντα καὶ τήχοντα. ὅσον μὲν οὖν αὖ 
παλαιότατον ὃν τῆς σαρκὸς tax7, δύσπεπτον γιγνό- 
μενον, μελαίνει μὲν ὑπὸ παλαιᾶς ξυγκαύσεως" διὰ δὲ 
τὸ πάντη διαβεβρῶσϑαι, πικρὸν ὃν, παντὶ χαλεπὸν 
προσπίπτει τοῦ σώματος, ὅσον ἄν μήπω διεφϑαρ- 
μένον εἴη. καὶ τοτὲ μὲν , ἀντὶ τῆς πικρότητος ὀξύτη- 
τα ἔσχε τὸ μέλαν χρῶμα ; ἀπολεπτυνϑέντος μᾶλλον 
τοῦ πιχροῦ" τοτὲ δὲ ἡ πικρότηρ. αὖ βαφεῖσα αἷμα- 
τι, χρῶμα ἔσχεν ἐρυϑρότερον * τοῦ δὲ μέλανος τούτῳ 
ξυγκεραννυμένου, χολῶδες. ὅτι δὲ ξυμμέγνυται ξαν- 
ϑὸν χρῶμα μετὰ τῆς πικρότητος, ὅταν νέα ξυντακῇ 

σὰρξ ὑπὸ τοῦ περὶ τὴν φλόγα πυρός. καὶ τὸ μὲν 
κοινὸν ὄνομα πᾶσι τούτοις ἤ ἢ τινες ἰατρῶν ποῦ χο- 
λὴν ὠνόμασαν, ἢ xal τις ὧν δυνατὸς sic πολλὰ μὲν 

oi: ἀνόμοια βλέπειν, ὁρᾷν δ᾽ ἐν αὐτοῖς ἕν yivog 
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ἐνὸν, ἄξιον ἐπωνυμίας πᾶσι. τὰ δ᾽ ἄλλα ὅσα χολῆς 
. εἴδη λέγεται," κατὰ τὴν χρόαν & ἔσχε λόγον αὐτῶν ἕκα- 

στον ἔδιον. ἰχὼρ δὲ, ὃ ὃ μὲν αἵματος ὀῤῥὸς, πρᾷορ" ὅ 
δὲ μέλαίνης χολῆς ἀξείας τε, ἄγριος, ὅταν ξυμμιγνό- 
sto διὰ ϑερμότητα ἁλμυρᾷ δυνάμει. καλεῖται δὲ 
o£) φλέγμα τὸ τοιοῦτο. τὸ δ᾽ αὖ Μετὰ ἀέρος τηκό- 
μενον ἐκ νέας καὶ ἁπαλῆς σαρκὸς, τούτου δὲ ἀνεμω- 

ϑέντος καὶ ξυμπεριληφϑέντος ὑπὸ ὕγρότητος, καὶ 

πομφολύγων ξυστασῶν ἐκ τοῦ πάϑους τούτου, καϑ' 
ἑκάστην μὲν ἀοράτων διὰ σμικρότητα, ξυναπασῶν δὲ 
τῶν ὄγκων παρεχομένων ὁρατὸν, χρῶμα ἐχουσῶν, 
διὰ τὴν τοῦ ἀφροῦ γένεσιν, ἰδεῖν Aevxódy* - “ταύτην 
πᾶσάν τηκεδόνα ἁπαλῆς σαρκὸς μετὰ πνεύματος 
ξυμπλακεῖσαν, λευκὸν εἶναι φλέγμα φαμέν. φλέγμα- 
τὸς δὲ νέου ξυνισταμένου ὀῤῥὺὸς, ἱδρὼς : καὶ δάκρυον, 
ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα σῶμα τὸ xaÓ' ἡμέραν χεῖται 
καϑαιρόμενον. καὶ ταῦτα μὲν δὴ πάντα νόσων à 0- 
γανα ἔγονεν, ὅταν αἷμα μὴ ἐκ τῶν σιτίων καὶ πο- 
τῶν ἢ πληϑύον κατὰ φύσιν, ἀλλ᾽ ἐξ ἐναντίων τὸν 
ὄγκον παρὰ τοὺς τῆς φύσεως loud γόμους. δια- 
κειρομένης μὲν οὖν τῆς σαρκὸς ἑκάστης, μενόντων 
δὲ τῶν πυϑμένων αὐταῖς, ἡμίσεια τῆς ξυμφορᾶς ἢ 
δύναμις. ᾿ἀνάληψιν γὰρ ἔτι uev εὐπετείας ἴσχει. τὸ 
δὲ δὴ σάρκας ὀστοῖς συνδοῦν , ὁπότε »οσήσῃ , xài 

μηκέτι αὖ τὸ ἐξ ἐκείνων ἅμμα καὶ γεύρων ἀποχωρι- 
ζόμενον, ὀστῷ μὲν τροφὴν, σαρκὶ δὲ πρὸς δστοῦν 
γίγνηται δεσμὸς, ἀλλ᾽ ἐκ λὶπαροῦ : καὶ λείου καὶ 7λίσ- 
χρου, τραχὺ καὶ ἁλμυρὸν αὐχμῆσαν ὑπὸ κακῆς δι- 
altus γένηται" τότε ταῦτα πάσχον πᾶν τὸ τοιοῦτον, 

— 
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καταψύχεται μὲν αὐτὸ πάλιν ὑπὸ τας σάρκας καὶ 
τὰ νεῦρα, ἀφιστάμενον ἀπὸ τῶν ὀστῶν᾽ ai δ᾽ ἐκ τῶν 
διξῶν ξυνεμπίπτουσαι τά τὸ νεῦρα γυμνὰ καταλεΐ- 
πουαι καὶ μετὰ ἅλμης. αὑται δὲ πάλιν εἰς τὴν τοῦ 
αἵματος φορὰν ἐμπεσοῦσαι, Τὰ πρόσϑεν ῥηθέντα 
νοσήματα, πλείω ποιοῦσαι. χαλδιτῶν δὲ τούτων περὲ 
τὰ σώματα παϑημάτων γιγνομένων, μείζω ἔτι γέγνε- 
ται τὰ πρὸ τοὐὑτων" ὅταν ὀστοῦν, διὰ πυκνότητα 
σαρκὸς, ἀναπνοὴν μὴ λαμβάνον ἱκανὴν, ὑπὶ εὐρῶτος 
ϑερμαινόμενον», σφακελίσαν, μὴτε τὴν τροφὴν κατα- 
δέχηται" πάλιν τὸ αὐτὸ εἰς ἐκείνην ἐναντίως ἴῃ ψυ- 
χόμενον, ἢ δ᾽ sig σάρκας" σὰρξ δὲ εἷς αἷμα ἐμπέ- 
πτουσα, τραχὑτερα πάντα τῶν πρόσϑεν τὰ νοσήμα- 
τα ἀπεργάζηται. τὸ δ᾽ ἔσχατον πάντων, ὅταν ἡ τοῦ 

μυελοῦ φύσις ἀπὶ ἐνδείας ἢ τινος ὑπερβολῆς νοσήσῃ, 
, τὰ μέγιστα καὶ κυριώτατα πρὸς ϑάνατον τῶν νοση- 
μάτων ἀποτελεῖ, πάσης ἀνάπαλιν τῆς τοῦ σώματος 
φύσεως ἐξ ἀνάγκης ὀυείσης. Τρίτον δ᾽ αὖ voonud- 
τῶν εἶδος τριχῆ δεῖ διανοεῖσθαι γιγνόμενον τὸ μὲν, 
ὑπὸ πνεύματος, τὸ δὲ, φλέγματος, τὸ δὲ, χολῆς. ὅ» 
ταν μὲν γὰρ Ó τῶν πνευμάτων τῷ σώματι ταμίας 
πνεύμων μὴ καϑαρὲς tug διεξόδους παρέχῃ, ὑπὸ 
ῥευμάτων φραχϑεὶς, ἔνϑα μὲν οὐκ ἰὸν, ἔνϑα δὲ πλό- 
ον ἢ τὸ προσῆκον πνεῦμα εἰσιὸν, τὰ μὲν οὗ τυγχά- 
yoyta ἀναψυχῆς, σήπει, τὰ δὲ τῶν φλεβῶν διαβια--: 
ζόμενον, καὶ ξυνεπιστρέφον αὐτοὶ, τῆκόν va τὸ σῶμα, 
εἰς 10 μέσον αὐτοῦ, διάφραγμά τε ἔσχον, ἐναπολαμ.- 
βάνεται" καὶ μυρία δὴ νοσήματα ἐκ τούτων ἄλγει- 
vd μετὰ πλήϑους ἱδρῶτος ἀπείργασται. πολλάκις δ᾽ 

N 
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ἕν τῷ σώματι διακριϑείσης σαρκὸς, πνεῦμα ἐγγενά: 
μενον, καὶ ἀδυνατοῦν ἔξω πορευϑῆναι, τὰς αὐτὰς 
τοῖς ἐπεισεληλυϑόσιν ὀδύνας παρέσχε. μεγίστας δὲ, 
ὅταν περὲ τὰ νεῦρα καὶ τὰ ταύτῃ φλεβία περιϊστὰν 
καὶ ἀνοιδῆσαν, τοὺς τε ἐπιτόγους καὶ τὰ ξυνεχῆ veU- 
en οὕτως εἰς τὸ ἐξόπισϑεν κατατείνῃ τούτοις. ἃ δὴ 
καὶ üm αὐτοῦ τῆς ξυντονίας ToU παϑήματος, τὸ ve- 

: σήματα τέτανοἰ τὸ καὶ ὀπισϑότονοι προσεῤῥήϑησαν. 
ὧν καὶ τὸ φάρμακον χαλεπόν. πυρετοὶ γὰρ οὖν δὴ 
τὰ τοιαῦτα γιγνόμενοι μάλιστα λύουσι. τὸ δὲ λευ- 
κὸν φλέγμα διὼ τὸ τῶν πομφολύγῳν πνεῦμα χαλε- 
πὸν ἀποληφϑὲν, ἔξω δὲ τοῦ σώματος ἀναπνοὰς 
ἔσχον, ἠπιώτερον μὲν, καταποικίλλει δὲ τὸ σῶμα, 
ἐεύκας, ἀλφοὺς τε καὶ τὰ τούτων ξυγγενῇ νοσήματα 
ἀποτίχκτον. μετὰ χολῆς δὲ μελαίνης κερασϑὲν, ἐπὶ 
τὰς περιόδους τὸ τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ, ϑειοτάώτας oU- 
σας, ἐπισκεδαννύμενον, καὶ ξυνταράττον αὐτὰς, καϑ' 
ὕπνον μὲν ἰὸν, πραὕτερον" ἐγρηγορόσι δὲ ἐπιτιϑέ- 
μένον, δυσαπαλλακτότορον. νόσημα δὲ ἱερᾶς ὃν φὺ- 
σεως, ἐνδικώτατα ἱερὸν λέγεται. φλέγμα δὲ ὀξὺ καὶ 
ἁλμυρὸν, πηγὴ πάντων νοσημάτων ὅσα γέγνεται κα- 
ταῤῥοϊκά. διὰ δὲ τοὺς τόπους εἰς οὕς δεῖ παντοδα- 
ποὺς ὄντας, παντοῖα »οσήματα εἴληφεν. ὅσα δὲ 
φλεγμαίνειν λέγεται τοῦ σώματος , ἀπὸ τοῦ καάεσϑαί 
τὸ καὶ φλέγεσϑαι » διὰ χολὴν γέγονε s πάντα. λαμβά- 
γνουσα μὲν οὖν ἀναπνοὴν, ἔξω παντοῖ ἀναπέμπει qua 
σήματα ζέουσα " καϑειργνυμένη δ᾽ ἐντὸς, πυρίχαυτα 
τοσήματα πολλὰ ἐμποιεῖ. μέγιστον δὲ, ὅταν αἵματι 
καθαρῷ συγκερασϑεῖσα, τὸ τῶν ἰνῶν γένος ix τῆς 
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' ξαυτῶν διαφορῇ. τάξεως" αἵ διεσπάρησαν εἰς αἷμα, 

^ 

ἕνα συμμέτρως λεπτότητος ἢ ἔσχοι xai πάχους, καὶ μή- 

τὸ διὰ θερμότητα, Gg ὑγρὸν ἐκ μανοῦ τοῦ σώματος 
ἐχρέοι, μήτ αὖ πυκνότερον, δυσκίνητον 0 ὃν, μόλις ἂν- 
τιστρέφουτο ἐν ταῖς φλεψί. καιρὸν δὴ τούτων ἶνες τῇ 

τῆς φύσεως γενέσει φυλάττουσιν" ἅς ὅταν τὶς καὶ 
τεϑνεότος αἵματος, ἐν ψύχει τε ὄντος, πρὸς ἀλλήλας 
ξυναγάγοι, διαχεῖται πᾶν τὸ λοιπὸν αἷμα" ἐαϑεῖσαι 
δὲ, ταχὺ μετὰ τοῦ περιεστῶτος αὐτὸ ψύχους ξυμπη- 
γνύασι. ταύτην δὲ τὴν δύναμιν ἐχουσῶν ἰνῶν ἐν αἵ- 
ματι, χολὴ φύσει παλαιὸν αἷμα γεγονυῖα, καὶ πάλεν 
ἐκ τῶν σαρκῶν ἐς τοῦτο τετηκυῖα,. ϑερμὴ καὶ ὑγρὰ 
κατ᾿ ὀλίγον τοπρῶτον ἐμπίπτουσα, πήγνυται διὰ τὴν 
τῶν ἰνῶν δύναμιν" πηχνυμένη δὲ, καὶ βίᾳ κατασβεν- 
γυμένη χειμῶνα καὶ τρόμον ἐντὸς παρέχει. πλεέων 
δ᾽ ἐπιῤῥέουσα, τῇ παρ᾽ αὐτῆς ϑερμότητι χρατήσασα 
τὰς ἵνας, εἷς ἀταξίαν ζέσασα, διέσωσε" καὶ ἐὰν μὲν 

ἱκανὴ διὰ τέλους κρατῆσαι γένηται, πρὸς τὸ τοῦ μυε- 
λοῦ διαπεράσασα γένος, καίουσα ἔλυσε τὰ τῆς ψυ- 

anc αὐτόϑεν, οἷον νεὼς, πείσματα, μεϑῆκέ τὲ ἐλευ- 
ϑέραν" ὅταν δ᾽ ἐλάττων ἢ, τό, τε σῶμα ἀντίσχῃ τη- 
κόμενον, αὐτὴ κρατηϑεῖσα, ἢ κατὰ πᾶν τὸ σῶμα 
ἐξέπεσεν, ἢ διὰ τῶν φλεβῶν εἰς τὴν κάτω ξυνωσϑ εἴ- 
σα ἢ τὴν ἄνω κοιλίαν, οἷον φυγὰς ἐκ πόλεως στασι- 
ασάσης, ἐκ τοῦ σώματος ἐκπίπτουσα, διαῤῥοίας καὶ 
δυσεντερίας, καὶ τὰ τοιαῦτα νοσήματα πάντα πα- 

| ρέσχετο. τὸ μὲν οὖν ἐκ πυρὸς ὑπερβολῆς μάλιστα 
νυσῆσαν σῶμα, ξυνεχῆ καύματα καὶ πυρετοὺς ἀπέρ- 

γάζεται" τὸ δ᾽ ἐξ ἀέρος, ἀμφημερινοὺρ" — δ᾽ 
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ὕδατος, διὰ τὸ νωϑέστερον ἀέρος καὶ πυρὸς αὐτὸ εἶ- 
γαι. τὸ δὲ γῆς, τετάρτως ὃν νωϑέστατον τούτων, ἐν 
τετραπλασίαις περιόδοις γρόνου καϑαιρόμενον, τὸ- 
ταρταίους πυρετοὺς ποιῆσαν, ἀπαλλάττεται μόλις. 
Kai τὰ μὲν περὶ τὸ σῶμα νοσήματα ταύτῃ ξυμβαΐ- 
ye γιγγόμενα. τὰ δὲ περὶ ψυχὴν, διὰ σώματος ἕξιν, 
τῇδε. νόσον μὲν δὴ ψυχῆς, ἄνοιαν συγχωρητέον. δύο 
δ᾽ ἀνοίας  7ένη " Τὸ μὲν, μανίαν" τὸ δ᾽ ἀμαϑίαν. 
πᾶν οὖν 0, τι πάσχων τὶς πάϑος, ὅπότερον αὐτῶν 

ἔσχει, —— προσρητέον. ἡδονὰς δὲ καὶ λύπας ὗπερ- 
θαλλούσας, τῶν νόσων μεγίστας ϑετέον τῇ ψυχῇ. πε- 
ρσίχαρὴς γὰρ ἄνθρωπος ὧν, ἢ καὶ τἀναντία ὑπὸ λύ- 
πῆς πάσχων, σπεύδων τὸ μὲν ἑλεῖν ἀκαίρως, τὸ δὲ 
φυγεῖν, οὔτε ὁρᾷν οὔτε ἀκούειν ὀρϑὸν οὐδὲν δύνα- 
ται, λυττᾷ δὲ, καὶ λογισμοῦ μετασχεῖν ἥκιστα τότε 
δὴ δυνατός. τὸ δὲ σπέρμα ὅτῳ πολὺ καὶ ῥὀυῶδες πε- 
ρὲ τὸν μυελὸν γίγνεται, καὶ καϑαπερεὶ δένδρον πο- 
λυκαρπότερον τοῦ ξυμμέτρου πεφυκὸς ἢ ἢ, πολλὰς μὲν 
καϑ' ἕκαστον ὀδύνας, πολλὰς δ᾽ ἡδογὰς κτώμενος ἐν 
ταῖς ἐπυθυμέαις καὶ τοῖς sgh νὰ τοιαῦτα τόκοις, 
ἐμμανὴς τὸ πλεῖστον γιγνόμενυς τοῦ βίου, διιὲ τὸς 
μεγίστας ἡδονὰς καὶ λύπας νοσοῦσαν καὶ ἄφρονα 
ἔσχων ὑπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν, oUy ὡς νοσῶν, 
ἀλλ ὦ ὡς ἑχὼν κακὸς, κακῶς δοξάζεται. τὸ δὲ ἀληϑὲς, 
7 περὶ τὰ ἀφροδίσια ἀκολασία, κατὰ τὸ πολὺ μέρος, 
διὰ τὴν ἑνὸς γένους ἕξιν, ὑπὸ μανότητος ὀστῶν ἔν 
σώματι ῥυώδη καὶ ὑγραίνουσαν, νόσος ψυχῆς yéyo- 
γε. καὶ σχεδὸν δὴ πάντα ὅπόσα ἡδονῶν ἀχρατία καὶ 
ὄνειδος, ὡς ἑκόντων λέγεται τῶν κακῶν, οὐκ ὀρθῶς 
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ὀνειδίζεται. κακὸς μὲν γὰρ ὁχὼν οὐδεὶς " dud δὲ πο- 
γηρὰν ἕξιν τινὰ τοῦ σώματος καὶ ἀπαίδευτον τρο- 

φὴν, ὁ κακὸς γίνεται κακός. παντὶ δὲ ταῦτα ἐχϑρὼ, 

xal κακόν τι πρυσγέχνεται. καὶ πάλιν δὴ τὸ περὲ 
τὰς λύπας ἡ ψυχὴ κατὰ ταῦτα διὰ σῶμα πολλὴν 
loyes κακίαν. ὅπου γὰρ ἂν οἱ τῶν ὀξέων καὶ τῶν à- 
λυκῶν φλεγμάτων καὶ ὅσοι πικροὶ καὶ χολώδεις χυ- 
uos κατὰ τὸ σῶμα πλανηϑέντες, ἔξω μὲν μὴ λάβωσικ 
ἀναπνοὴν, ἐντὸς δὲ εἱλούμενοι, τὴν ἀφ᾽ αὑτῶν atl» 
δα τῇ τῆς ψυχῆς φορᾷ συμμίξαντες ἀνακερασϑῶσι, 
παντοδαπὰ »οσήματα ψυχῆς ἐμποιοῦσε, μᾶλλον καὶ 
ἧττον, xoi ἐλάττω καὶ πλείω. πρός τε : τοὺς τρεῖς τό- 

πους ἐνεχϑέντα τῆς ψυχῆς, πρὸς ὃ ὃν ἂν ἕκαστον αὖ- 
τῶν προσπίπτῃ, ποικέλλη μὲν εἴδη δυσκολέας καὶ 
δυσϑυμίας παντοδαπὰ, ποικίλλη δὲ ϑρασύτητός τε 
καὶ δειλίας" ἔτι δὲ λήϑης ἃ ἅμα καὶ δυσμαϑίας. πρὸς 
δὲ τούτοις, ὅταν οὕτω κακῶς παγέντων, πολιτεῖαι 
κακαὶ καὶ λόγοι κατὰ πόλεις ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ λε- 
χϑῶσιν, ἔτι δὲ μαϑήματα μηδαμῆ τούτων ἰατρικὰ 
ἐκ νέων μανϑάνηται, ταύτῃ κακοὶ πάντες οἱ κακοὶ 
διὰ δύο ἀκουσιώτατα γιγνόμεϑα. ὧν αἰτιατέον μὲν 
τοὺς φυτεύοντας di, τῶν φυτευομένων μᾶλλον͵ καὶ 
τοὺς τρέφοντας, τῶν τρεφομένων" προϑυμητέον μὴν, 
ὅπη τὶς δύναται, καὶ διὰ τροφῆς καὶ δὲ ἐπιτηδευμά- 
τῶν, μαϑημάτων τε, υγεῖν μὲν κακίαν, τοὐναντίον 

, δὲ ὁλεῖν. ταῦτα μὲν οὖν δὴ τρόπος ἄλλος λόγων. Τὸ 

δὲ τούτων ἀντίστροφον αὖ » τὸ περὶ τὰς τῶν σωμώ- 
τῶν καὶ διανοήσεων θεραπείας, αἷς αἰτέαις σώξεταε, 

- πάλιν εἰκὸς καὶ πρέπον ἀνταποδοῦναι. δικαιότερον 
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γὰρ τῶν ἀγαϑῶν πέρι μᾶλλον ἢ τῶν κακῶν ἔ ἔυχειν 
λόγον. πᾶν δὴ τὸ ἀγαϑὸν, καλόν. τὸ δὲ καλὸν, οὐκ 

. ἄμετρον" καὶ ζῶον οὖν τὸ τοιοῦτον ἐσύμενον, ξὺμ- 
- μδερον ϑετέον. ξυμμέτρων δὲ τὰ μὲν σμικρὰ διαι- 

σϑανόμενοι ξυλλογιζόμεϑα , τὰ δὲ κυριώτατα καὶ ^ 
μέγιστα, ἀλογίστως i ἔχομεν. πρὸς γὰρ Vyislag τὸ xai 

»όσους, ἀρετάς τὸ καὶ κακίας, οὐδεμία ξυμμετρία καὶ 
ἀμετρία μείζων ἢ 7 ψυχῆς αὐτῆς πρὸς σῶμα αὐτό. ὧν 
οὐδὲν σκοποῦμεν, οὐδ᾽ ἐννοοῦμεν ὅτι ψυχὴν ἰσχυρὰν 
καὶ πάντη μεγάλην ἀσϑενέστερον ἢ ἔλαττον εἶδος ὅ- 
ταν ὀχῇ, καὶ ὅταν αὖ τοὐναντίον ξυμπαγῆτον TOU . 
τω, OU καλὸν ὅλον τὸ ζῶον». ἀξύμμετρον γὰρ ταῖς 

μεγίσταις ξυμμετρίαις. τὸ δ᾽ ἐναντίως ἔχον, πάντων 
ϑεαμάτων, τῷ δυναμένῳ καϑορᾷν, κάλλιστον καὶ 
ἐρασμιώτατον. οἷον οὖν ὑπερσκελὲς, ἢ καί τινα ὃτέ- 
ραν ὑπὲρ ἕξιν ἄμετρον ἑαυτῷ τι σῶμα ὃν, ἅμα μὲν 
αἰσχρὸν, ἅμα δ᾽ ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν πόνων πολλοὺς 
μὲν κόπους, πολλὰ δὲ σπάσματα καὶ διὰ τὴν παρα- 
φορότητα πτώματα παρέχον, μυρίων κακῶν αἴτιον. 
ἑαυτῷ. ταὐτὸ δῇ διανοητέον καὶ περὲ τοῦ ξυγαμφο- 
πέρου, ζῶον ὃ καλοῦμεν" ὡς ὅταν τε ἐν αὐτῷ ψυχὴ 
κρείττων οὖσα σώματος περιϑύμως ἴσχῃ, διασείου- 
σα πᾶν αὐτὸ ἔνδοϑεν, νόσων ἐμπίπλησι, καὶ ὅταν 
εἰς τινὰς μαϑήσεις καὶ ζητήσεις συντόνως ἴῃ, κατα- 

τήκει" διδαχάς T αὖ καὶ μάχας ἐν λόγοις ποιουμένη 
δημοσίῳ xa ἰδίᾳ δὲ ἐρίδων : καὶ φιλονεικιῶν γιγνο- 
μένων, διώπυρον αὑτὸ ποιοῦσα λύει" καὶ ῥεύματα 
ἐπάγουσα, τῶν λεγομένων ἰατρῶν ἀπατῶσα τοὺς 
᾿πλείστους, τἀναντία αἰτιᾶσθαι ποιεῖ. σῶμά τε ὅταν 
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αὖ μέγα καὶ ὑπέρψυχρον, σμικρᾷ Supe uis | ἀσϑενεῖ 
τε διανοίᾳ γένηται, διττῶν — οὐσῶν φύσει 
κατ ̓ ἀνθρώπους, διὰ σῶμα μὲν, τρο φῆς , ϑιὸ δὲ τὸ 
ϑειότατον τῶν ἐν ἡμῖν, φρονήσεως, αἵ τοῦ — 

γος κινήσεις ̓ κρατοῦσαι, καὶ τὸ μὲν σφέτερον αὔξου- 
σαι, τὸ δὲ τῆς ψυχῆς, κωφὸν καὶ δυσμαϑὲς ἀμνῆμόν 
τε ποιοῦσαι, τὴν μεγίστην νόσον ἀμαϑίαν ἐναπερ- 
γάξονται. μία δὲ σωτηρία πρὸς ἄμφω, μήτε τὴν ψυ- 
χὴν ἄνευ σώματος κινεῖν, μήτε σῶμα ἄνευ ψυχῆς" 
ἵνα ἀμυνομένω γίγνωνται ἰσοῤῥόπω καὶ ὑγιᾶ. τὸν 
δὴ μαϑηματικὸν dj ἢ τινα ἄλλην σφόδρα μελέτην δια- 
γοίᾳ κατεργαζόμενον, καὶ τὴν τοῦ σώματος ἀποδο- 
τέον κίνησιν, γυμναστικῇ προσομιλοῦντα" τόν τὸ αὖ 
σῶμα ἐπιμελῶς πλάττοντα, τὰς τῆς ψυχῆς ἀποδοτέ- 

ον κινήσεις, μουσικῇ καὶ πάσῃ φιλοσοφίᾳ προσχρώ 
μένον" εἰ μέλλοι δικαίως τὶς ἅμα μὲν καλὸς, ἅμα δὲ 
ἀγαϑὸς ὀρϑῶς κεκλῆσϑαι. κατὰ δὲ τὸ αὐτὰ ταῦτα 
καὶ τὰ μέρη ϑεραπευτέον, tó τοῦ παντὸς ἀπομιμοὺ- 
μενον εἶδος. τοῦ γὰρ σώματος ὑπὸ τῶν εἰσιόντων 
καομένου τε ἐντὸς καὶ ψυχομένου, καὶ παλιν ὑπὸ 
τῶν ἔξωϑεν ξηραινομένου καὶ ὑγραινομένον, καὶ τὰ 
τούτοις ἀκόλουϑα πάσχοντος b: ἀμφοτέρων τῶν κι» 
νήσεων, ὅταν μέν τις ἡσυχίαν ἄγον τὸ σῶμα παρα- 
διδῷ ταῖς κινήσεσι, κρατηϑὲν διώλετο" ἐὰν δὲ ἣν 
τροφὸν καὶ i τιϑήνην τοῦ παντὸς προσείπομεν, μεμῆ- 
ταί τις, καὶ τὸ σῶμα μάλιστα μὲν μηδέποτε ἡσυχίαν 

ἄγειν ἐᾷ, κινῇ δὲ, καὶ σεισμοὺς τινας ἀεὶ ἐμποιῶν 
αὐτῷ διαπαντὸς, τὰς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἀμύνηται κατὰ 
φύσιν κινήσεις, καὶ μετρίως σείων, τὰ τε περὸ τὸ 
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σῶμα πλανώμενα παϑήματα καὶ μέρη, κατὰ ξυγγε- 
γείας εἰς τάξιν κατακοσμῇ πρὸς ἄλληλα, κατὰ τὸν 

πρόσϑεν λάγον, ὃν περὶ τοῦ παντὸς ἐλέγομεν, οὖν 
ἐχϑρὸν nag ἐχϑρὸν τιϑέμενον, ἐάσει πολέμους ἐντί- 
κτεῖν τῷ σώματι καὶ γόσους, ἀλλὰ φίλον παρὰ gi- 
λον τεϑὲν, ὑγίειαν ἀπεργαζόμενον παρέξει. τῶν δ᾽ 
αὖ κινήσεων ἢ ἐν αὐτῷ bg ἑαυτοῦ ἀρίστη 3 κίνησις 
(μάλιστα γὰρ τῇ διανοητικῇ τοῦ παντὸς κινήσει ξυγ- 
γεγὴς) ἡ δὲ ὑπ᾽ ἄλλου, χείρων. χειρίστη δὲ, ἢ κειμέ- 
rov τοῦ σώματος καὶ ἄγοντος ἡσυχίαν, δὲ ἑτέρων 
αὐτὸ κατὰ μέρη κινρῦσα. διὸ δὴ τῶν καϑάρσεων 
καὶ ξυστάσεων σώματος, ἢ μὲν διὰ τῶν γυμνασίων, 
ιἰρίστη" δευτέρα δὲ, ἡ διὰ τῶν αἰωρήσεων, κατά τε 
100g πλοῦς, καὶ ὅπη περ ἂν ὀχήσεις ἄκοποι γίγνων- 
ται. τρίτον δὲ εἶδος κινήσεως, σφόδρα ποτὲ ἄναγκα- 
ζομένῳ χρήσιμον, ἄλλως δὲ οὐδαμῶς τῷ νοῦν ἔχοντι 
προσδεκτέον, τὸ τῆς φαρμακευτικῆς καϑάραεως γι- 
γνόμενον ἰατρικόν. τὰ γὰρ νοσήματα ὅσα μὴ u&yds, 
λους ἔγχει κινδύνους, οὐκ ἐρεϑιστέον φαρμακείαις 
πᾶσα γὰρ ξύστασις νόσων τρόπον τινὰ τῇ τῶν ζώων 
φύσει προσέοικδ. καὶ γὰρ ἢ τούτων ξύνοδος ἔχουσα 
τεταγμένους τοῦ βίου γίγνεται χρόνους, τοῦ va γέ- 
νους ξύμπαντος, καὶ καϑ' αὑτὸ τὸ ζῶον εἱμαρμένον 
ἔχον ἕκαστον τὸν βίον φύεται, χωρὶς τῶν ἐξ ἀνάγκης 
παϑημάτων. τὰ γὰρ τρίγωνα εὐθὺς xaT ἀρχὰς ἑκά- 
στων δύναμιν E ἔχοντα ξυνίσταται μέχρι τινὸς χρόνου. 
δυνατὰ ἐξαρκεῖν" οὗ βίον οὐκ ἂν ποτὲ τις εἷς τὸ πέ- 
gu» ἔτι βιῴη. τρόπος οὖν αὐτὸς καὶ τῆς περὶ τὰ vo- 
σήματα ξυστάσεως ἢν" G ὅταν τὶς παρὰ τὴν εἷμαρ- 
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μένην τοῦ χρόνου φϑείρῃ φαρμακείαις, ἅμα ἐκ με- 
κρῶν μεγάλα καὶ πολλὰ ἐξ ὀλίγων νοσήματα φιλεῖ 
γίγνεσθαι. διὸ παιδαγωγεῖν δεῖ διαίταις πάντα τὰ 
τοιαῦτα, καϑ' ὅσον ἂν ἢ τῳ σχολὴ, ἀλλ. οὗ φαρμα- 
κεύοντας κακὸν δύσκολον ἐρεϑιστέον. καὶ περὶ μὲν 
τοῦ κοινοῦ ζώου καὶ τοῦ κατὰ σῶμα αὐτοῦ μέρους, 

gi τις ἂν καὶ διαπαιδαγωγῶν καὶ διαπαιδαγωγοὺμε- 
γος Ug. αὑτοῦ, μάλιστ᾽ ἂν κατὰ λόγον ζῴη, ταῦτα Ae- 
λέχϑω. τὸ δὲ δὴ παιδαγωγῆσον αὐτὸ, μᾶλλόν πον 
καὶ πρότερον παρασκευαστέον εἰς δύναμιν ὅτι κἀλ- 
λιστον καὶ ἄριστον εἰς τὴν παιδαγωγίαν εἶναι. δὲ ἀ- 
κριβείας μὲν οὖν περὶ τούτων διελθεῖν, ἱκανὸν ἂν 
γένοιτο αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ μόνον ἔργον" τὸ δ᾽ ἐν πα- 
ρέργῳ κατὰ τὰ πρόσϑεν ἑπόμενος ἄν τις, oUx ἀπο 
τρόπου τῇδε σκοπῶν, ὧδε τῷ λόγῳ διαπεράναιτ' ἂν, 
καϑάπερ εἴπομεν πολλάκις, ὅτι τρία ψυχῆς τριχῆ ἐν 
ἡμῖν εἴδη κατῴκισται. τυγχάνει δ᾽ ἕκαστον κινήσεις 
ἔχον. οὕτω κατὰ ταῦτα καὶ νῦν ὡς διὰ βραχυτάτων 
ῥητέον, ὅτι τὸ μὲν αὐτῶν, ἐν ἀργίᾳ διάγον, καὶ τῶν 
ἑαυτοῦ κινήσεων ἡσυχίαν ἄγον, ἀσϑενέστατον ἀνά... 
yxn γίγνεσθαι" τὸ δ᾽ ἐν γυμνασίοις, ἐῤῥωμενέστα- 
τον. διὸ φυλακτέον ὅπως ἂν ἔχωσι τὰς κινήσεις πρὴς 
ἄλληλα συμμέτρως. τὸ δὲ δὴ περὶ τοῦ κυριωτάτου 
παρ᾿ ἡμῖν ψυχῆς εἴδους διανοεῖσθαι δεῖ τῇδε, ὡς ((- 
ρα αὐτὸ δαίμονα ϑεὸς ἑκάστῳ δέδωκε τοῦτο, ὃ δὴ 
φαμὲν οἰκεῖν μὲν ἡμῶν ἐπὶ ἄκρῳ τῷ σώματι, πρὸς δὲ 
τὴν ἐν οὐρανῷ συγγένειαν ἀπὸ γῆς ἡμᾶς αἴρειν, ὡς 
ὄντας φυτὸν οὐκ ἔγγειον, ἀλλ᾽ οὐρώνιον" ὀρϑότατα 
λέγοντες. ἐκεῖϑεν ydp ὅϑεν ἢ πρώτη τῆς ψυχῆς γέ- 
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»edu; ἔφυ, τὸ ϑεῖον τὴν κεφαλὴν xai ὑΐζαν ἡμῶν». 
ἀναχρεμαννὺν, ὀρϑοῖ πᾶν τὸ σῶμα. τῷ μὲν οὖν πε- 
oi τὰς ἐπιϑυμίας ἢ φιλονεικίας τετηκότι, καὶ ταῦτα 
διαπονοῦντι σφόδρα, πάντα τὰ δόγματα ἀνάγκη 
ϑνητὰ ἐγγεγονέγαι, καὶ παντάπασι καϑ' ὅσον μάλι- 
στα δυνατὸν ϑνητῷ γίγνεσθαι, τούτου μηδὲ σμικρὸν 
ἐλλιπεῖν, ἅτε τὸ τοιοῦτον ηὐξηκότι" τῷ δὲ περὶ φιλο- 
μάϑειαν καὶ περὶ τὰς τῆς ἀληϑείας φρονήσεις dé 
σπουδαχότι, καὶ ταῦτα μάλιστα τῶν αὑτοῦ 7εγυ- 
μγασμένῳ, φρονεῖν μὲν ἀϑάνατα καὶ ϑεῖα, ἂν neg 
ἀληϑείας ἐφάπτηται, πᾶσα ἀνάγκη που" καϑ'ὶ ὅσον 
δ᾽ αὖ μετασχεῖν ἀνϑρωπίνη φύσις ἀϑανασίας ἐνδε- 
χεται, τούτου μηδ᾽ ἂν μέρος ἀπολιπεῖν». ἅτε δὲ ἀεὶ 
ϑεραπεύοντα τὸ ϑεῖον, ἔχοντά τε αὐτὸν εὖ μάλα κε- 
κοσμημένον τὸν δαίμονα ξύνοικον ἐν αὑτῷ, διαφε- 
ρόντως εὐδαίμονα εἶναι. ϑεραπεία δὲ δὴ πάντη παν-- 
τὸς μία, τὰς οἰκείας ἑκάστῳ τροφὰς καὶ κινήσεις ἀ- 
σ«οδιδόναι" τῷ δ᾽ ἐν ἡμῖν ϑείῳ ξυγγενεῖς εἰσι κιρὴς 
σεις, αἷ τοῦ παντὸς διανοήσεις καὶ περιφοραί, ταὺ- 
ταις δὴ ξυνεπόμενον ἕκαστον δεῖ, τὰς περὶ τὴν γένε-. 
σιν ἐν τῇ κεφαλῇ διεφϑαρμένας ἡμῶν περιόδους ἐξ. 
ορϑοῦντα, διὰ τὸ "αταμανϑάνειν tdg τοῦ παντὸς - 

ἁρμονίας τε καὶ περιφορὲς, τῷ κατανουυμένῳ τὸ 
κατανοοῦν ἐξομοιῶσοαι xarà τὴν ἀρχαίαν φύσιν" 
ὁμοιώσαντα δὲ, τέλος ἔχειν τοῦ προτεϑέντος ἀνθρώ- 
ποις ὑπὸ eov ἀρίστου βέου, πρός τε τὸν παρόντα 
καὶ τὸν ἔπειτα χφόνυν. Καὶ δὴ καὶ τὰ νῦν ἡμῖν ἐξ 
ἀρχῆς παραγγελϑέντα διεξελϑεῖ»ν» περὶ τοῦ παντὸς 
ὠέχρε γενέσεως ἀνϑρωπένης, σχεδὸν ἔοικε τέλος ἔχειν" 

. 
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τὰ ydg ἄλλα ζῶα ἢ γέγονεν αὖ, διὰ βραχέων ἐπιμνη-- 
στέον, ὃ μή τις ἀνάγκη μηκύνειν. οὕτω γὰρ εὐμε- 
τρότερός τις αὑτῷ δόξειεν περὶ τοὺς τοὑτων λόγους 

εἶναι. τὴδ᾽ αὖ τὸ τοϊοῦτον ἔστω λεγόμενον. τῶν γε- 
γομένων ἀνδρῶν ὁ ὅσοι δειλοὶ, καὶ τὸν βίον ἀδίκως 

διῆλθον, κατὰ λόγον τὸν εἰκότα γυναῖκες μετερὺον- 
“τὸ ἐν τῇ δευτέρᾳ γενέσει. καὶ xar ἐκεῖνον δὴ τὸν 
χρόνον διὰ ταῦτα ϑεοὶ τὸν τῆς ξυνουσίας ἔρωτα ἐτε- 
κτήναντο, ζῶον, τὸ μὲν ἐν ἡμῖν, τὸ δ᾽ ἐν ταῖς jura 
Ei συστήσαντες ἔμψυχον. τοιῷδε δὲ 190719 ποιήσαν- 
τὸς ἑκάτερον" τὴν τοῦ ποτοῦ διέξοδον, ἦ διὰ τοῖ 
πνεύμονος τὸ πόμα ὑπὸ τοὺς νεφροὺς sig τὴν κὺ- 
στιν ἐλθὸν, καὶ τῷ πνεύματι τὸ ϑλιφϑὲν ξυνεκπέμ- 
πει, δεχόμενοι, ξυνέτρησαν εἰς τὸν ἐκ τῆς κεφαλῆς 
κατὰ τὸν αὐχένα καὶ διὰ τῆς ῥάχεως μυελὸν ξυμπε- 
πηγότα᾽ ὃν δὴ σπέρμα ἐν τοῖς πρόσϑεν λόγοις εἴ- 
πομεν. ó δὲ, ἅτ᾽ ἔμψυχος ὧν, καὶ λαβὼν ἀναπνοὴν 
τοῦϑ᾽ ἧπερ ἀνόπνευσε , τῆς ἐκροῆς ζωτικὴν ἐπιϑυμί- 
av ἐμποιήσας αὐτῷ, τοῦ γεννᾷν ἔρωτα ἀπετέλεσε. 
διὸ δὴ τῶν μὲν ἀνδρῶν τὸ περὶ τὴν τῶν αἰδοίων que 
σιν, ἀπειϑές τε καὶ αὐτοχρατὲς γεγονὸς, οἷον ζῶον. 
ἀννπήκοον τοῦ λόγου, πάντων àv ἐπιϑυμίας οἰστρώ- 
δεις ἐπιχειρεῖ χρατεῖν. α δ᾽ ἐν ταῖς γυναιξὶν. αὖ μῇ- 
τραΐ τε καὶ ὑστέραι λεγόμεναι, διὰ ταὐτὰ ταῦτα ζῶ- 
ον ἐπιϑυμητικὸν ἐνὸν τῆς παιδοποιΐας, ὅταν ἄκαρ- 
πον παρὰ τὴν ὥραν χρόνον πολὺν γίγνηται, χαλε- 
πῶς ἀγανακτοῦν φέρει" καὶ πλανώμενον πάντη κα- 
τὰ τὸ σῶμα, τὴς τοῦ πνεύματος διεξόδους ἀποφρῶτ- 
τον, ἀναπνεῖν oUx ἐῶν, εἰς ἀπορίας vs ἄλλας vdg 

ἂν» 

- 
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ἐσχάτας ἐμβάλλει, καὸ. νόσους παντοδαπὰς ἄλλας 
παρέχεται, μέχρε neg ἂν ἑκατέρων ἡ, ἐπιϑυμία "αἱ ó 
ἔρως ἐξαγαγόντες o οἷον ἀπὸ δένδρου καρπὸν, κᾷτα 
δρέψαντες ὧς εἰς ἄρουραν τὴν μήτραν, ἀόρατα ὑπὸ 
σμικρότητος καὶ ἀδιάπλαστα ζῶα κατασπείραγτες, 

“καὶ πάλιν διακρίναντες, μεγάλα ἐντὸς ἐκϑρέψωνται" 
καὶ μετὰ ταῦτα εἰς φῶς ἀγαγόντες, ζώων ἀποτελέ- 
σωσι γένεσιν. γυναῖκες μὲν οὖν καὶ ϑῆλυ πᾶν οὔ- 
to γέγονε. τὸ δὲ τῶν ὀρνέων φῦλον μετεῤῥυθμίζε- 
το, ἀντὶ τριχῶν πτερὰ φύον, ἐκ τῶν ἀκάκων ἀνδρῶν, 
κούφων δέ" καὶ μετεωρολογικῶν μὲν, ἡγουμένων δὲ 
δὲ ὄψεως τὰς περὶ τούτων ἀποδείξεις βεβαιοτάτας 

εἶναι, δι᾽ εὐήϑειαν. τὸ δ᾽ αὖ πεζὸν καὶ ϑηριῶδες γέ- 
yovs» ἐκ τῶν μηδὲν προσχρωμένων φιλοσοφίᾳ, μηδὲ 
ἀϑρούντων τῶν περὶ τὸν οὐρανὸν népi μηδὲν * διὰ 
τὸ μηκέτι ταῖς ἐν τῇ κεφαλῇ. χρῆσϑαι περιόδοις, ἀλ- 

λὰ τοῖς περὶ τὰ στήϑη ψυχῆς ἡγεμόσιν ἕπεσϑαι μὲς 
ρεσιν. ἐκ τούτων οὖν τῶν ἐπιτηδευμάτων , td τε 
πρόσϑια κῶλα καὶ τὰς κεφαλὰς εἰς γῆν ἑλκόβενα, 
ὑπὸ ξυγγενείας, ἤρεισαν" προμήκεις τε xai παντοίας 
ἔσχον τὰς κορυφὰς, ὅπη συνεϑλίφϑησαν ὑπὸ ἀργί- 
ας ἑκάστων ei περιφοραί. τετράπουν τε τὸ γένος 
αὐτῶν ἐκ ταύτης ἐφύετο καὶ πολύπουν τῆς ngogd- 
C 8036 * ϑεοῦ βάσεις, ὑποτιϑέντος πλείους τοῖς μᾶλ- 

λον ἄφροσιν, ὡς μᾶλλον ἐπὶ γῆν ἕλκοιντο. τοῖς δ᾽ 
ἀφρονευτάτοις αὐτῶν τούτων, καὶ παντάπασι πρὸς 
γῆν πᾶν τὸ σῶμα κατατεινομένοις, ὡς οὐδὲν ἔτε πο- 

δῶν χρείας οὔσης, ἄποδα αὐτὰ καὶ ἰλυσπώμενα ἐπὶ 

γῆς ἐγέννησαν. τὸ δὲ τέταρτον γένος ἔνυδρον γέγο-͵ 
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γεν, ἐκ τῶν μάλιστα ἀνοητοτάτων καὶ ἀμαϑεστάτωνι. 
οὕς οὐδ᾽ ἀναπνοῆς καϑαρᾶς ἔτι ἠξέωσαν oí μετα- 
πλάττοντες, ὡς τὴν ψυχὴν ὑπὸ πλημμελείας πάσης 
ἀκαϑάφτωρ ἐχόντων, ἀλλ ἀντὶ λεπτῆς καὶ καϑαρᾶς 

ἀναπνοῆς ἀέρος, εἰς ὕδατος ϑολερὰν καὶ βαϑεῖαν ἔ &- 

ὡσὰν ἀνάπνευσιν. ὅϑεν ἰχϑύων γένος καὶ τὸ τῶν 
ὀστρέων, ξυναπάντων vc ὅσα ἔνυδρα γέγονε, δίκην 
ἀμαϑίέας ἐσχάτης, ἐσχώτας οἰκήσεις εἰληχότων. καὶ 
κατὰ ταῦτα δὴ πάντα τότε καὶ νῦν διαμείβεται τὰ 
ζῶα εἰς ἄλληλα, νοῦ καὶ ἀνοίας ἀποβολῇ καὶ κτήσει 
μεταβαλλόμενα. Καὶ δὴ καὶ τέλος περὲ τοῦ παντὸς 
γῦν ἤδη τὸν λόγον φῶμεν ἡμῖν ἔγειν. ϑνατὰ γὰρ 
καὶ ἀϑάνατα ζῶα λαβὼν, καὶ ξυμπληρωϑ εὶς 00s ὁ 
"όσμος, οὕτω ζῶον δρατὸν, τὰ δρατὰ περιέχον, εἰ. 

͵ κὼν τοῦ νοητοῦ ϑευῦ, αἰσϑητὸς, μέγεστος καὶ ἄρι- 
στος, κάλλιοτός τε καὶ τελεώτατος γέγονεν, εἷς οὐρα- 
νὸς ὅδε, μονογενὴς ὧν. 
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TIMAIO TO A4OKPQ 

II EPI UY X AZ KOZM9 
ΚΑῚ ΦΥΣΙΟΣ,. 

ΤΊΜΑΙΟΣ ὁ “Δοκρὸς τάδε ἔφα' δὺο αἰτίας εἶμεν 
τῶν συμπάντων" νόον μὲν, τῶν κατὼ λόγον yiyvo- 
μένων" ἀνάγχαν δὲ, τῶν βίᾳ καττὰς δυνάμεις τῶν 
σωμάτων. τουτέων δὲ, τὸν μὲν, τῶς τἀγαϑῶ φύσιος 
εἶμεν, ϑεόν τε ὑνυμαίνεσθϑαι, ἀρχάν τὸ τῶν ἀρίστων" 
τὰ δ᾽ ἑπόμενά τε καὶ συναίτια, εἰς ἀνάγκαν ἀνάγε- 
σϑαι. τὰ δὲ ξύμπαντα, ἐδέαν, ὕλαν, αἰσϑητόν» τε, 
οἷον ἔχγονον τουτέων. καὶ τὸ μὲν, εἶμεν ἀγένατόν 
τὸ καὶ ἀκίνατον, καὶ μένον τε, καὶ τᾶς ταὐτῶ φύσιος, 
γοατόν τε καὶ παράδειγμα τῶν γεννωμένων, ὁκόσα 
ἐν μεταβολᾷ ἐντί. τοιοῦτον γάρ τι ἐὰγ ἰδέαν λέγε." 
σϑαί τε καὶ νοεῖσϑαι. τὰν δ᾽ ὕλαν, ἐκμαγεῖον καὶ 
ματέρα, τιϑάναν τὸ καὶ γεννατικὲν εἶμεν τῶς τρίτας 
οὐσίας. δεξαμέναν γὰρ τὰ ὁμοιώματα eig δαυτῶν, 
καὶ οἷον ἀναμαξαμέναν, ἀποτελεῖν πάντα τὰ γεννά- 

ματα. ταύταν δὲ τὰν ὕλαν ἀΐδιον μὲν ἔφα, oU ud» 
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ἀκίνατον" ἄμορφον δὲ xaÓ^ abtdy καὶ ἀοχημάτι- 
στον, δεχομεγαν δὲ πᾶσαν μορφών. τὰν δὲ nol τὰ 
σώματα, μεριστὰν εἶμεν , καὶ τᾶς ϑατέρω φύσιος. 
ποταγορεύοντι δὲ τὰν ὕλαν, τόπον καὶ χώραν. δύο 
ὧν αἵδε ἀρχαὶ ἐναντίαι. ἄν τὸ μὲν εἶδος λόγον ἔχει 
ἄῤῥενός τε καὶ πατρός" ἃ δ᾽ ὕλα, ϑήλεός τὸ καὶ 

ματάρος. τρίτα δὲ εἶναι, τὰ ἐκ τούτων ἔκγονα. τρία 
δὲ ὅ ὄντα, τρισὶ γνωρίξεσϑαι" τὰν μὲν ἰδέαν, νόῳ 
κατ᾽ ἐπιστάμαν" τὰν δ᾽ ὕλαν, λογισμῷ. »όϑῳ᾽ τῷ 
μήπω xaT εὐθυωρέαν νοεῖσϑαι, ἀλλὰ xaT ἀναλο- 
χίαν. τὰ δ᾽ ἀπογεννάματα, αἰσϑήσει καὶ δόξᾳ. πρὶν 
ὧν ὡρανὸν γενέσθαι, λόγῳ ἤστην ἰδέα τὸ καὶ ὕλα, 
xul ὃ ϑεὸς δαμιουργὸς τῷ βελτίονος. ἐπεὶ δὲ τὸ 
πρεσβύτερον κἀῤῥοκ ἐστὶ τῶ νεωτέρω, καὶ τὸ τετα- 
γμένον πρὸ τῶ ἀτάκτω, ἀγαθὸς ὧν ὃ ϑεὸς, δρῶν τε 
τὰν ὕλαν δεχομέναν τῶν ἰδέαν καὶ ἃλλοιουμέναν, ^ 
παντοίως μὲν, ἀτάκτως δὲ, dOsiv εἰς τάξιν αὐτὸν d- 
γεν, καὶ ἐξ ἀορίστων μεταβολᾶν», εἰς ὡρισμέναν κα-- 
ταστᾶσαι" ἵν᾽ ὁμόλογοι ταὶ διακρέσιες τῶν σωμά- 
τῶν γίγνοιντο, καὶ ; μὴ καὶ αὐτόματον τροπὰς δέ- 
ζοιντο. ἐποίησεν ὧν τόνδε τὸν κόσμον ἐξ ἁπάσας 
τᾶς ὕλας, ὅρον αὐτὸν κατασκευάξας τᾶς τῶ ὄντος 

. φύσιος, διὸ τὸ πάντα τἄλλα ἐν αὑτῷ περιέχεν, E ἕνα, 
μονογενῆ ; τέλειον, ἔμῳυχόν τε καὶ λογικόν" { κρὲσ- 
σονα γὰρ τάδε ἀψύχω καὶ ἀλόγω ἐστόν) καὶ σφαι- 
ροειδὲς σῶμα" τελειότερον 7de τῶν ἄλλων σχημά- 
τῶν ἦν τοῦτο. δηλούμενος ὧν ἄριστον γένναμα ποι- 
εἶν, τοῦτον ἐποίει ϑεὸν γεννατὸν, οὕποκα φϑαρη- 
οόμενον bx ἄλλω αἰτίω, ἔξω τῶ αὐτὸν σι ντεταγμὸό» 
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γὼ ϑεῶ, εἴποκα δήλετο αὐτὸ» διαλύεν. ἀλλ' oU γὰρ 
τἀγαϑῶ ἐστιν δρμᾷν ἐπὶ φϑορὰν γεννάματος παλλί- 
στω. διαμένει ἄρα, τοιόσδε ὧν, ἄφϑαρτος καὶ ἀνώ- 
λεϑρος καὶ μακάριος. κράτιστος δ᾽ dar) γεννατῶν, 
ἐπεὶ ὑπὸ τῶ κρατίστω αἰτίω ἐγένετο, ἀφορῶντας οὐκ 
εἰς χειρόχματα παραδείγματα, ἀλλ᾽ εἰς τὰν ἰδέαν καὶ. 
ἐς τὸν νοατὰν οὐσίαν" πόϑ'᾽ ἄνπερ τὸ γεννώμενον 
ἀπακχριβωϑὲν, κάλλιστόν τε καὶ ἀπαρεγχείρητον γί- 
γνεται. τέλειος δ᾽ ἀεὶ κατὼ τὰ αἰοϑητά ἐστιν, ὅτι 
καὶ τὸ παράδειγμα τῆνο αὐτοῦ περιέχον πάντα τὰ 
γνοατὰ ζῶα ἐν αὑτῷ, οὐδὲν ἐκτὸς ἀπέλιπεν ἄλλο, ὅρος 
ὧν νοατῶν παντελῆς, ὡς 008 Ó κόσμος αἰσθητῶν. 
στερεὸς δὲ ὧν, ἅπτός τε καὶ ὁρατὸς, γᾶς μεμόρακτάε, 
πυρός τε καὶ τῶν μεταξὺ ἀέρος καὶ ὕδατος. ἐκ πα»- 
τελόων δὲ συνέστακε σωμάτων, τάπερ ὅλα ἐν αὐτῷ 
ἐντὶ, ὥς μὴ 70x& μέρος ἀπολειφϑῆμεν ἐκτὸς αὐτῶ" 
ἵνα ἦ αὐταρχέσιατον τὸ τῷ παντὸς σῶμα, ἀκήρατον» 
τῶν ἐχτὸς κηρῶν. οὐ γὰρ ἦν δίχα τουτέων ἄλλα, καὶ 
τῶν ἐντός. vd γὰρ καττὰν ἀρίσταν ἀναλογίαν συν- 
τεϑέντα ἐν ἰσοδυναμίᾳ, οὔτε κρατεῖ ἀλλήλων ἐκ μέ- 
qeoc, οὔτε κρατέεται" ὧς τὼ μὲν, αὔξαν, τὰ δὲ φϑί- 
σιν λαμβάνεν' μένει δ᾽ ἐν συναρμογᾷ ἀδιαλύτῳ 
κατὰ λόγον ἄριστον. τριῶν γὰρ ὡντινωνοῦν ὅρων 
ὅταν καὶ τὰ διαυτάματα καττὸν αὐτὸν ἐστάϑη λό- 
γον ποτ ἄλλαλα, τότε δὴ τὸ μέσον ῥυσμῶ δίκαν ὅ- 
ρήμεϑα ποττὸ πρᾶτον ὅ, τι περ τὸ τρίτον ποτὶ av- 
τό" κἂν πάλιν καὶ παραλλὰξ κατ ἐφάρμοσιν τόπων 
καὶ τάξιος. ταῦτα δ᾽ ἀριϑμήμεναε μὴ μετ ἰσοκρα- 
τείας, ἀμάχανον παντί" εὖ δ᾽ ἔχει καὶ καττὸ σχῆμα 

* 
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καὶ καττὰν κίνασιν. καϑ᾽ ὃ μὲν σφαῖρα ὃν, ὡς ὅμοι. 
ον αὐτὸ αὑτῷ, πάντα εἶμεν, καὶ πάντα τἄλλα“ Ójo - 
χενέα σχήματα χωρεῖν δύνασθαι" καϑὰν δὲ ἐγκὺ- 
κλιον μεταβολὰν ἀποδιδὸν δι αἰῶνος. μόνα δὲ ἃ 

σφαῖρα ἐδύνατο καὶ ἀρεμέουσα καὶ κινουμένα ἐν τᾷ 
αὐτῷ συναρμόσεν χώρᾳ, ὡς μή ποκα ἀπολιπεῖν, μήτε 
λαμβάνεν ἄλλον τόπον, τῷ ἐκ μέσον ἴσον εἶμεν πάν- 
τα. λειότατον δ᾽ ὃν ποῖ. ἀχρίβειαν καττὰν ἐκτὸς 
ἐπιφάνειαν, οὗ ποτιδέεται ϑνατῶν ὀργάνων, ἃ διὰ 
τὰς χερείας τοῖς ἄλλοις ζώοις ποτάρτηταΐ τε καὶ διᾶ- 
κται. τὰν δὲ τῶ κόσμω ψυχὰν μεσόϑεν ἐξάψας ἐπά- 
)αγεν ἔξω, περικαλύψας αὐτὸ ὅλον αὐτῷ, κρᾶμα αὖ- 
τῶν κερασάμενος & £X T5 τᾶς. ἀμερίστω μορφᾶς καὶ τὰς 
μεριστᾶς οὐσίας" ὡς ἕν χρᾶμα ἐκ δύο τουτέων εἷ- 
μεν" ᾧ ποτέμιξε 000 δυνάμεις, ἀρχὰς κινασίων, τᾶς 
τὸ ταὐτῶ καὶ τᾶς τῶ ἑτέρω. ἃ καὶ δύσμικτος bacca, 
οὐκ ἐκ τῶ ódoro συνεκέρνατο. λόγοι δ᾽ οἵδε πάντες 
ἐντὶ κατ ἀριϑμὼς ἁρμονικὼς συγκεκραμένοι" 
λόγως κατὰ μοῖραν διαιρήκει ποττὶ ἐπιστάμαν, 
μὴ ἀγνοεῖν ἐξ ὧν ἃ ψυχὰ καὶ δὲ ὧν συγεστάχει. ἅν 
ovy ὑστέραν τᾶς σωματικῶς οὐσίας συνετάξατο Ó 
ϑεὸς, ὥσπερ λέγομες ἄμμες, (πρότεθον γὰρ τὸ τι- 
μιώτερον καὶ δυνάμει καὶ Ζρόνῳ) ἀλλὰ πρεσβυτέραν 
ἐποίει, μέαν ἀφαιρέων τὰν πρώταν νομάδων οὕσα» 
τεττύρων, ποτὶ ὀκτὼ δεκάσι καὶ τρισὴὲν ἑκατοντάσι. 
ταύτας δὲ τὰν τὸ διπλασίαν καὶ τριπλασίαν δᾷον 
συλλογίξασϑαι, ἑσταμένω τῶ πράτω. δεῖ δ᾽ εἶμέ» 
πως πάντας σὺν τοῖς πληρώμασι καὶ toic ἐπογόδοεφ 
ὅρους ς΄ καὶ Y, τὸν δὲ σύμπαντα ἀριϑμὸν γενέσϑαι 

SAL 
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utguidag ια΄, καὶ τεττόρων χιλιάδων ἑξακοσίων ee. 
ταὶ δὲ j διαιρέσιες αὗται ἐντὶ, μυριάδες ix ὃχ ct. τὰν 
μὲν οὖν τῶ ὕὅλω ψυχὰν ταῦτά πως διεῖλε.΄ Θεὸν δὲ, 
τὸν μὲν αἰώνιον νόος ὁρῆ μόνος τῶν ἁπάντων ἀρχα- 
γὸν καὶ γενέτορα τουτέων * τὸν δὲ γεννατὸν ὄψει 
ὁρέομες, κόσμον τὸ τόνδε καὶ τὰ μέρεα αὐτῷ óxóca 
ὠράνια ἐντί. τάπερ αἰϑέρια ὄντα, διαιρετὰ δίχα" 
ὡς τὰ μὲν, τᾶς ταὐτῶ φύσιος εἶμεν" τὰ δὲ, τῶ ἕτέ- 
Qe. ὧν τὰ μὲν, ἔξωϑεν ἄγεε πάντα ἐν αὐτοῖς τὰ ἐν- 
τὸς, &m ἀνατολᾶς ἐπὶ δύσιν τὰν xo ἅπαν κίνασιν" ΄ 
τὰ δὲ τᾶς τῶ ἑτέρω, ἐντὸς ἀπὸ ἑσπέρας, τὰ ποϑ' ἕω 
μὲν ἐπαναφερόμενά τε καὶ xa^ αὑτὸ κινεόμενα. 
συμπεριδινέεται δὲ κατὰ συμβεβηκὸς τῷ ταὐτῶ QO- 
ρᾷ, κράτος ἐχοίσᾳ ἐν κόσμω κἀῤῥον. ἃ δὲ τῶ ἑτέρω 
φορὰ, μεμερισμένα xoa ἁρμονικὼς λόγως, ἐς ἑπτὰ 
axo συντέτακται. ἃ μὲν ὧν σελάνα ποτιγειοτάτα 
ἔασσα ἔμμηνον τὰν περίοδον ἀποδίδωτι" ὃ δ᾽ ἅλιος 
μετὰ ταὗταν ἐνιαυσιαίῳ χρόνῳ τὸν αὑτῶ κύκλον ἐκ- 
τελεῖ. δύο δ᾽ ἐσόδρομοι ἀελέῳ ἐντὶ, Ἕρμᾶ τὸ καὶ 
"ρας" τὸν, ᾿Αφροδίτας ; xai φωσφόρον τοὶ πολλοὶ 
καλέοχτι. "one γὰρ καὶ πᾶς ὅμιλος οὗ σόφὸς τὰ 
περὸ τὸν ἱερὼν ἀστρονομίαν ἐντὶ, οὐδ᾽ ἐπιστάμων 
ἀνατολᾶν τᾶν ἑσπερίων καὶ ἑῴων. ὃ γὰρ αὐτὸς, πό- 
κα μὲν ἕσπερος γίγνεται, ἑπόμενος τῷ ἁλίῳ τοσοῦτον 
ὁχόσον μὴ ὑπὸ τᾶς αὐγᾶς αὐτῶ ἀφανισϑῆμεν" πό- 
κα δὲ, &ivos, αἴχα προαγέηται τῶ ἁλίω, καὶ ngoaya- 
τέλλῃ ποτ ὄρϑρο». φωσφόρος ὧν πολλάκις μὲν γί- - 
γνετας : τῶς Ἀφροδίτας, διὰ τὸ ὁμοδρομεῖν ἁλίῳ. " 

1 4 
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οὐχ εἷς δὲ, ἀλλὰ πολλοὶ μὲν τῶν ἀπλανέων, γολλοὶ 
δὲ τῶν πλαζομένων. πᾶς δὲ ἐν μεγέϑει ἀστὴρ ὑπὲρ 
τὸν δρίζοντα πρὸ ἁλίου προγενόμενος ; ἁμέραν ἄγ. 
γέλλει. τοὶ δ᾽ ἄλλοι τρεῖς, Mgtós τε καὶ Διὸς καὶ 

. Κρόνου, ἔχοντι ἴδια τάχεα καὶ ἐνιαυτὼς ἀνίσως" éx- 
^ τελέοντι δὲ τὸν δρόμον, περὶ καταλάψιας ποιεύμενοι, 

φάσιάς τε, καὶ χρύψιας, , καὶ ἐκλείψιας, γεννῶντες ἀ- 
τρεκέας τε ἀνατολὰς καὶ δύσιας" ἔτι δὲ φάσιας φα- 

. γερῆς ἔψας ἢ ἑσπερίας ἐκτελέοντι ποτὶ τὸν ἅλιον, ὃς. 
ἁμέραν ἀποδίδωτι τὸν ἀπ᾿ ἀνατολᾶς ἐπὶ δύσιν αὑτῶ 
δρόμον" νύκτα δὲ, τὰν ἀπὸ δύσιος ἐπὶ ἀνατολὰν 
κίνασιν xaT ἄλλο ποιέεται, ἀγόμενος ὑπὸ τᾶς ταὐτῶ 
qogic* ἐνιαυτὸν δὲ, καττὰν αὑτῶ xaO" ἑαυτὸν xi- 
ψνασιν. ἐκ δὲ τουτέων τῶν κιγασίων, δύο ἐασσᾶν, τὰν 

᾿ ἕλικα ἐκτυλίσσει, ποϑέρπων μὲν κατὰ μίαν μοῖραν 
ἐν ἁμερησίῳ γρόνῳ, περιδινεύμενος δὲ ὑπὸ τᾶς τῶν 
ἀἁπλανέων σφαίρας, καϑ' ἑκάσταν περίοδον, ὄρφνας 
καὶ ἃ ἁμέρας. χρόνω δὲ τὰ μέρεα, τὐσδε τὰς περιόδως 
λέγοντι, ἃς ἐκόσμησεν 6 ϑεὸς σὺν κόσμῳ. οὗ ydgiiy 
πρὸ κόσμω ἄστρα" διόπερ οὐδ᾽ ἐνιαυτός" οὐδ᾽ ὦ. 
ρᾶν περίοδοι, αἷς μετρέεται ὃ γεννατὸς κόσμος οὕ- 
τος. εἰκὼν δέ ἐστι τῶ ἀγεννάτω χρόνω, ὃν αἰῶνα 
ποταγορεύομες. ὡς γὰρ ποτ᾽ ἀΐδιον παράδειγμα τὸν 
ἰδανικὸν xóuuov ὅδε ὡρανὸς ἐγεννάϑη, οὕτως ὡς 
πρὸς παράδειγμα τὸν αἰῶνα ὅδε χρόνος σὺν κόσμῳ 
ἐδαμιουργήϑη. Γᾷ δ᾽ ἐν μέσῳ ἱδρυμένα, ἑστέα ϑεῶν, 
ὅρος ts ὄρφνας καὶ ἁμέρας γίνεται" δύσιάς τε καὶ 
ἀνατολὰς γεννῶσα κατ ἀποτομὰς. τῶν δριζόντων, ὡς 
«εἰ ὄψει καὶ τῷ ἀποτομᾷ τῶς γᾶς περεγραφόμενα 
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πρεσβύστα δ᾽ ἐντὶ τῶν ἐντὸς ὡρανῶ σωμάτων. οὔ- 
δέπονα dug! ἐγεννάϑη δέχα γᾶς, οὐδὲ μάντοι ἀὴρ,. 
χωρὶς ὑγρῶ. πῦρ τε ἔρημον ὑγρῶ καὶ ὕλας ἃς ἐξά-. 
πτοι, οὖκ ἂν διαμένοι. ὥστε ῥίζα πάντων καὶ ὁ βάσις 
e γᾶ x ἐρήρεισται ἐπὶ τᾶς αὐτᾶς ῥοπᾶς. ἀρχαὶ μὲν ὧν τῶν 
γεννωμένων, ὡς μὲν ὑποκείμενον, ἃ ὕλα" ὡς δὲ λό 
γος μορφᾶς, τὸ εἶδος. ἀπογεννάματα δὲ τουτέων (à 
τὰ σώματα, γᾶ τε καὶ ὕδωρ, ἀήρ τε καὶ πῦρ. ὧν ἃ 
γένεσις, τοιαύτα. ἅπαν σῶμα ἐξ ἐπιπέδων ἐστέ" τοῦ- 

10 δὲ ἐκ τριγώνων, ὧν τὸ μὲν ὀρϑογώνιον ἰσοσκελὲς 
ἡμιτετράγωνον, τὸ δὲ, ἀνισόπλευρον, ἔγον τὸν μέζο- 
να δυνάμει τριπλασίαν τὰς ἐλάσσυνος. ἃ δ᾽ ἐλαχί- 
στα ἐν αὐτῷ γωνία, τρίτον ὀρϑῆς ἐστι" διπλασία δὲ 
ταύτας, ἃ μέσα. δὺο γὰρ τρίτων ἅδ᾽ ἐστίν. ἃ δὲ 
μεγέστα ὀρϑὰ, ἁμιόλιος μὲν τᾶς μέσας ἔασσα, tQt- 
σλασία δὲ τᾶς ἐλαχίστας. τοῦτο δ᾽ ὧν τὸ τρέγωνον, 

ἁμιτρίγωνόν ἐστιν, ἰσοπλεύρῳ τριγώνῳ, δίχα τετμη- 
μένω κωϑέτω, ἀπὸ τᾶς κορυφίς ἐς τὰν βάσιν, ἐς ἴσα 

μέρεα. δύο ὀρϑογώνια μὲν ὧν ἐντὶ ἑκατέρῳ" ἀλλὰ 
ἐν ᾧ μὲν, ταὶ δὺο πλευραὶ ταὶ περὶ τὰν 0pOd», μό- 

vaL doou- dy Ü δὲ, ταὶ τρεῖς πᾶσαι ἄνισοι. σκολιὸν 

δὲ τοῦτο μὲν καλεέσϑω " κεῖνο δὲ ἁμιτετράγωνον, 
ἀρχὰ συστάσιος γᾶς, τὸ yap τετράγωνον ἐκ τουτέων, 
ἐκ τεττόρων ἢ ἡμιτετραγώνων συντεϑειμόνον. ἐκ δὲ τῶ 
τετραγώνω 7εννᾶσϑαι τὸν κὗβον, ἑδραιότατον καὶ 
ςαδαῖον πάντη σῶμα, ἕξ μὲν πλευρὰς, ὀχτὼ δὲ γω- " 

᾿ ψΨέας ἔχον. καττοῦτο δὲ, βαρύτατόν τε καὶ δυσκίνα- 
t0» ἃ yü, ἀμετάβλητόν τε σῶμα εἰς ἄλλα, διὰ τὸ ἀ- 
ποινώνευτον εἶμεν τῶ ἄλλω γένεος τῷ τριγώνω. μόνα 
Pur. T. VII. Η : 
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γὰρ & yà ἀΐδιον στοιχεῖον ἔχεε τὸ ἁμιτετράγωνον. 
τοῦτο δὲ στοιχεῖον τῶν ἄλλων σωμάτων ἐστὶ, πυρὸς, 

ἀέρος, ὕδατος. ἑξάκις γὰρ συντεθέντος τῶ — 
, γώγω, τρίγωνον ἐξ αὐτῶ ἰσόπλευρον γίνεται. ἐξ ὦ ἃ 

πυραμὶς, τέσσαρας βάσιας καὶ τὰς ἴσας γωνίας ἔχοι- 

σα, συντίύϑεται, εἶδος πυρὸς εὐχινατότατον καὶ λε- 
πτομερέστατον. μετὰ δὲ τοῦτο, ὀκτάεδρον, ὀχτὼ μὲν 
βάσιας, ἕξ δὲ γωνίας ἔχον, ἀέρος στοιχεῖον. τρέτον 
δὲ, τὸ εἰκοσίεδρον, βασίων μὸν εἴχοαι, γωνιῶν δὲ 0o- 
δεκα, ὕδατος στοιχεῖον, πολυμερέστατον καὶ βαρὺ- 
τατον. ταῦτα δ᾽ ὧν ἀπὸ ταὐτῶ στοιχείω συγκεέμε- 
να sig ἄλλαλα τρέπεται. τὸ δὲ δωδεκάεδρον εὐχόνα 
τοῦ παντὸς ἐστάσατο, ἔγγιστα σφαῖρα. ἐόν. πῦρ μὲν 
ὧν διὰ τὰν λεπτυμέρειαν διὰ πάντων ἧχεν, de : τε 
διὰ τῶν ἄλλων, ἔξω πυράς" ὕδωρ δὲ, διὰ τὰς γᾶς. 
ἅπαντα δ᾽ ὧν πλήρη ἐντὶ, οὐδὲν κενεὸν ἀπολείπον- 
τα. συνάγεται δὲ τῷ περιφορᾷ τοῦ παντὸς, καὶ ἡ- 
Quopéva τρίβεται μὲν ἀμοιβαδὸν, ἀδιάλειπτον δὲ 
ἀλλοίωσιν ποτὶ γενέσιας καὶ φϑορὲς ἀποδίδωτι. τοὺ- 
τοῖς δὲ ποτιχρεόμενος ὃ ϑεὸς τάνδε τὸν κόσμο» χατε- 

σχεύαξεν" ἁπεὸν μὲν, διὰ τὰν γᾶν" ὁρατὸν δὲ, διὰ 
τὸ πῦρ' ὅπερ δύο ἄκρα. δὲ ἀέρος δὲ xal ὕδατος 
συγεδήσατο δεσμῷ κρατίστῳ, ἀναλογίᾳ, ἃ ἃ καὶ αὑτῶν 
καὶ ταὶ δὲ αὐτῶς κρατεόμενα συνέχεν δύναται. εἰ 
μὲν ὧν ἐπίπεδον εἴη τὸ συνδεόμεκον, ula. μεσόετας 
ἱκανά ἐστιν" sb δέ κα στερεὸν, δύο o χρῇζει. δυσὶν 
ὧν μέσοις δύο ἄκραι προσαρμόξατο, ὃ — εἴη ὡς πῦρ 
"oT ἀέρα, ἀὴρ ποτὶ ὕδωρ, καὶ ὕδωρ ποτὶ χᾶν" καὶ 
κατ ἐναλλαγαὰν, ὡς «Ug ποτὶ ) ὕδωρ, ἀὴρ ποτὶ γᾶν 



3 

c.d.e DE ANIMA MYVNDI. 115 

καὶ ἀνάπαλιν, ὡς γᾶ ποτὶ ὕδωρ, ὕδωρ ποὶ dig, 
xoi ἀὴρ ποτὶ πῦρ" xa) καὶ ἐναλλαγὰν, ὡς 75 ποτ 
ἀέρα, ὕδωρ ποτὶ πῦρ. καὶ imi δυνάμει ἔσα ἐντὶ 
πάντα, τοὶ λόγοι αὐτῶν ἐν ἰσονομέᾳ ἐντί. εἷς μὲν 
ὧν ὅδε ὅ κόσμος δαιμονίῳ δεσμῷ τὸ ἀνάλογόν ἐστιν. 
ἕκαστον δὲ τῶν τεττόρων σωμάτων πολλὰ εἴδεα ἔ ἔχει. 
πῦρ μὲν, φλόγα , καὶ φῶς, καὶ αὐγὰν, διὰ τὰν ἄνι- 
σότητα 1 τῶν ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν τριγώνων. κατ αὐτά 
τὸ καὶ die, τὸ μὲν, καϑαρὸν καὶ αὖον, τὸ δὲ, νοτε- 
ρὸν καὶ ὁμιχλῶδες. ὕδωρ xi, τὸ μὲν, ῥυτὸν, τὸ δὲ 
σεακτόν" ὁχόσον χιών τε καὶ πάχνα, χάλαζα τε καὶ 
κρύσταλλος. ὕγρόν τε, τὸ μὲν ῥυτὸν, ὡς μέλι, ἔλαιο»" 
τὸ δὲ, πακτὸν, ὡς πίσσα, κηρός. πακτῶ δὲ εἴδεα, τὸ 
μὲν, χυτόν" χρυσὸς, ἄργυρος, χαλκὸς, κασαΐτερος, 
μόλιβδος, σταγών" τὸ δὲ, ϑραυστόν" ϑεῖον, ἄσφαλ- 
tO», »ίτρον, ἅλες, στυπτηρία, ̓ λίϑοι τοὶ ὁμογενέες. 
Meza δὲ τὰν τῶ κὀσμῶ σύστασιν, ζώων | ϑνατῶν γέν- 
ψασιν ἐμαχανάσατο, tv ἢ τέλεος, ποτὶ τῶν εἰκόνα 

παντελῶς ἀπειργασμένος. τὰν μὲν ὧν ἀνϑρωπέναν 
ψυχὰν ἐκ τῶν αὐτῶν λόγων καὶ δυναμίων συγκερα- 
σάμενος καὶ μερίξας, διένειμα τᾷ φύσει τᾷ ἀλλοιω- 
τικᾷ παραδοὺς" διωδεξαμένα δ᾽ αὐτὸν ἐν τῷ ἄπερ- 
γάζεν ϑνατάτε καλἐφαμέρια ξῶω, ὧν τὰς ψυχὰς ἐπιῤ- — 
ῥύτως ἐνάγαγε, tdg μὸν , ἀπὸ σελάνας, τὰς δ᾽, ἀπὸ 
&Mo- τὰς δὲ, ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν πλαζομένων ἐν 
τᾷ τῶ iuge polgg * ἔξω μιᾶς τᾶς τῶ αὐτῶ δυνά- 
μιος, ἂν ἐν τῷ λογικῷ μέρει ἔμιξεν, εἰκόνα σοφίας 
τοῖς εὐμοιρατοῦσι. τᾶς μὲν γὰρ ἀνθρωπίνας. ψυχᾶς 
τὸ — ἐστε καὶ νοερὰν, τὸ δ᾽, ἄλογον καὶ 

Ἢ 2 
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ἄφρον. τῶ δὲ λογικῶ τὸ μὲν κρέσσον, ἐκ τᾶς ταὐτῶ 
φύσιος τὸ δὲ χέρειον,: ἐκ τὰς τῶ τέρω. ἑκάτερον 

δὲ περὸ τὰν νεφαλὰν ἵδρυται μένον, ὡς τἄλλα μέρεα 
τῶς ψυχᾶς καὶ τῶ σώματος ὑπηρετεῖν τούτῳ, καϑά- 
περ Um αὐτῶ τῷ σκάνεος ἅπαντος. τῷ δ᾽ ἀλόγω 
μέρεος τὸ μὲν ϑυμρειδὲς, περὶ τὰν καρδίαν" τὸ δ᾽ 
ἐπιϑυματικὸν, negl τὸ ἥπαρ. τοῦ δὲ σώματος, ἀρ- 
gd» μὸν καὶ ῥίζαν μυολῶ εἶμεν ἐγκέφαλον, ἐν ᾧ ἃ α- 
ysuovía* ἀπὸ δὲ τούτω, ἀπόχυμα ῥεῖ διὼ τῶ» vo 
τέων σπονδύλων τὸ λοιπὸν, ἐξ ὦ εἰς σπέρμα καὶ γό- 
vov "'μερίξεσθαι. ὀστέα δὲ, μυελῶν περιφράγματα. 
τουτέων δὲ σκέπαν μὲν τὰν σάρκα καὶ προκάλυμμα. 
συνδέσμοις δὲ ποττὰν κίνησιν τοῖς νεύροις σύναψε 

«d ἄρθρα. τῶν δ᾽ ἐντοσθίων τὰ μὲν, τροφᾶς χάριν, 
τὰ δὲ, σωτηρίας. Κιναοΐων δὲ, τῶν ἀπὸ τῶν ἐκτὸς, 
τὰς μὲν ἀναδιδομένας εἰς τὸν φρονέοντα τόπον, αἷ- 
σϑήσιας εἶμεν" và; δ᾽ ὑπὶ ἀντέλαψιν μὴ πυττοίσας, 
ἀνεπαισϑήτως, ἢ τῷ τὰ πάσχοντα σώματα γεωδέστε- 
ρα εἶμεν, ἢ τῷ τὰς κιγάσιας ἀμενηνοτέρας γίγνεσθαι. 
δκόσαι μὲν ὧν ἐξιστᾶντι τὸν φύσιν, ἀλγειναὶ ἐντέ" 
δκόσαι δὲ ἀποκαϑιοτῶντι ἐς αὐτῶν, ἄδοναὶ ὀνυμαΐ- 

vovres. τῶν δ᾽ αἰσϑησίων 1d» μὲν ὄψιν ἄμμιν τὸν 
ϑεὸν ἀνάψαι εἰς sa» τῶν ὡρανίων, καὶ ἐπεστάμας 
ἀνάλαψιν" τὰν δ᾽ ἀκοῦν, λόγων καὶ μελῶν ἀντιλα- 
πτικὰν ἔφυσεν" ἄς στερισκύμενος ἐκ γενέαιος ὅ ἂν- 
ϑρῶωπος οὔτε λόγον ἔοι προέσθαι δυνάσεται. διὸ καὶ 
συγγενεστάταν τῷ λόγῳ ταύταν αἴσϑασιν φαντὶ si- 
uv. ὁκόσα δὲ πάϑια τῶν σωμάτων ὀνυμαίνεται, 
ποτὶ τὸν ἁφον κληΐζοται, τᾷ δὲ ῥοπᾷ ποτὸ τὸν ye 
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ραν. ἅ μὲν γὰρ ἁἀφὰ κρίνει τὰς ζωτικὰς δυνάμιας, 
ϑερμότατα, ψυχρότατα᾽ ξηρότατα, ὑγρύτατα" λειό- 
τατα, τραχὑτατα" εἴκοντα, ἀντίτυπα" μαλακὰ, σκλη- 
Qd. βαρὺ δὲ καὶ κοῦφον ἀφὰ μὲν προκρίνοι, λόγος 
δ᾽ δρέζει, τῷ εἰς τὸ μέσον καὶ ἀπὸ τῶ piae) γεύσει. 
κάτω δὲ καὶ μέσον, ταὐτὸν φαντί. τὸ γὰρ κέντρον 
τᾶς σφαίρας, τοῦτό ἐστι τὸ κάτω" τὸ δ᾽ ὑπὲρ τού- 
τω, ἄχρε τὰς περιφερείας , ἄνω. τὸ μὲν ὧν ϑερμὸν, ᾿ 
AsmtousQég τὸ xai διαστατικὸν τῶν σωμάτων» δοκεῖ 
εἶμεν" τὸ δὲ ψυχρὸν, παχυμερέστερον πόρων καὶ 
συμπιλωτικόν ἐστι. τὰ δὲ περὶ τὰν γεῦσιν ἔοικα τῷ 
ἁφᾷ. συγκρέσει γὰρ καὶ διακρέσει, ἔτι δὲ τῷ ἐς τὼς 
πόρως Ora dosi, καὶ τοῖς σχημάτεσσιν,ἢ σιρυφνὰ, 1 

λεῖα. ἀποτάκονται δὲ καὶ ῥύπτοντα τῶν γλῶτταν, 
στρυφνὸ φαΐνεται" μετριάζοντα δὲ τᾷ δύψει, ἁλμυ- 
ed- ἐκπυροῦντα δὲ, καὶ διαῤῥέοντα τῶν σάροια,δρι» 
μέα. τὸ δ᾽ ἐναντία, Acid τε καὶ γλυκέα, κεχύλωται. 
᾿θσμᾶς δὸ εἴδεα μὲν oU κεχώρισται. διὰ ydo στεγῶν 
πόρων διηϑεῖται, στεῤῥοτέρων ὄντων ἢ ὡς συνάγο- 
σϑαε καὶ δίώστασϑαι, σώψεσι xal πέψεσι γᾶς τε καὶ 
γϑοειδέων , δύώδεά τὸ καὶ δυσώδεα εἶμεν. ed δ᾽ 
ἐστὶ μὲν πλᾶξις ἐν ἀέρι, διϊκνουμένα ποτὲ τὰν ψυχὰν 
δὲ των, ὧν rol πόροι διήκοντι ἄχρις ἥπατος χῶ- 
ρέοντες. ἐν τούτοις πνεῦμα, οὗ à κίνασις üxed dcr. 

— δὴ καὶ ἀχοᾶς, ἃ μὲν, ταχεῖα, ὀξεῖα, ἃ δὸ βρωα- 
* μέσα δ᾽ ἃ συμμετροτάτα. καὶ à μὲν πολλὰ 

καὶ ——— μεγάλα" à δὲ ὀλίγα καὶ συναγμόένα, 

μεπρά. ἃ δὲ τεταγμόνα ποτὶ λόγως μωσικὼς, ἐμμο- 
λής᾽ ἃ δὲ ἀταχκτός τε καὶ ἄεργος, ἐκμελήῆς τὸ καὶ 

hj! 
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ἀνάρμοστος. Τέταρτόν τι γένος αἰσϑητῶν, πολυει — 
δέστατον καὶ ποικιλώτατον. δρατὰ δὲ λέγεται" ἐν ᾧ 
χρώματά τὸ παντοῖα, καὶ κεχρωσμένα μυρέα. πρᾶτα 

᾿ δὲ, τόττορα" λευκὸν, μέλαν, λαμπρὸν, φοινικοῦν. 
τἄλλα γὰρ ἐκ κιρναμένων τούτων γεννᾶται. τὸ μὲν 
ὧν λευκὸν διακρένει τὰν ὄψιν. τὸ δὲ μέλον συγκρί- 
»t&* ὅχως περ τὸ ϑερμὸν διαχεῖ τὰν ἀρὰν, τὸ δὲ 
ψυχρὸν συνάγεν. δύναται" καὶ τὸ μὲν στρυφνὸν, 
συνάγεν τὰν γεῦσιν, τὸ δὲ δριμὺ, διαισεῖν πέφυκε. 
τρέφεται δὲ τὸ σκᾶνος τῶν ἐναερίων ζώων καὶ δυνέ- 
ζεται, τᾶς μὲν τροφᾶς διαδιδομένας διὰ τῶν φλεβῶν 
εἰς δ)ον τὸν ὄγκον, κατ ἐπὶῤῥοάν' οἷον δὲ ὀχετῶν 
ἀγομένας καὶ ἁρδομένας ὑπὸ τῶ πνεύματος, ὃ δια- 
χεῖ αὐτὰν ἐπὶ τὰ πέρατα φέρον. 44 δ᾽ ἀναπνοὰ γί- 

. γεται, μηδενὸς μὲν κενεῶ ἐν τᾷ φύσει ἐόντος, ἐπιῤ- 
ὀέοντος δὲ καὶ ἑλκομένω τῷ ἀέρος ἀντὶ τῶ | ἀποῤῥέον.- 
toc διὰ τῶν ἀοράτων στομίων, δὲ ὧν καὶ ἃ νοτὶς ἐ- 

πιφαΐνεται, τινὸς δὲ καὶ ὑπὸ τᾶς φυσικᾶς ϑερμότα- 
τος ἀπαναλουμένω. ἀνάγκα ὧν ἀντικαταχϑῆμεν τὸ 
σον τῷ ἀναλωθέντε" εἰ δὲ μὴ, κενώσιας εἶμεν. ὅπερ 
ἀμάχανον. οὐδὲ γὰρ ἔτι εἴη κασσύῤῥοον καὶ ἕν τὸ 
ξῶον, διαιρουμένω τῶ σκάνεος ὑπὸ τῶ κενῶ. ἃ δ᾽ 
ὁμοία ὀργανοποιΐα γίνεται καὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων, κατα 
τὰν τᾶς ἀναπνοᾶς ἀναλογίαν. ἃ ydo σικύα καὶ τὸ 

“ἤλεκτρον, εἰκόνες ἀναπνοᾶς ἐντί. ῥεῖ γὰρ διὰ τῶ σώ- 
ματος ἔξω ϑύραζε τὰ πνεύματα, ἀντεπεισάγεται δὲ 
διὰ τᾶς ἀναπνοᾶς τῷ τὸ στόματι καὶ ταῖς ῥισίν" εἶ» 
τα πάλιν, οἷον εἴριπος, ἀντεπιφέρεται εἰς τὸ σῶμα. 
τὸ δὲ ἀγατείνοται καττὰς ἐχροώς, ἃ δὲ σικύα, ἀπω» 
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γαλωθέντος ἀπὸ τῶ πυρὸς τῶ ἀέρος, ἐφέλκεται τὸ 
τς, ὕγρόν" τὸ δ᾽ ἤλεκτρον, ἐκκριϑέντος τῷ πνεύματος, 

ἀναλαμβάνει τὸ ὅμοιον σῶμα. Τροφὰ δὲ πᾶσα, ἀπὸ 
ῥέζας μὲν τᾶς καρδίας, παγᾶς δὲ τὰς κοιλέας, ἐπάγε- 

ταὶ τῷ — 0 xal εἴκα πλείω τᾶς ἀποῤῥεοίσας 
ἐπάρδοιτο, αὔξα λέγεται" dixo δὲ μείω, φϑίσις. à 
δ᾽ ἀχμὰ, μεϑόριον τουτέων ἐστὶ, καὶ ἐν ἰσότατι ἃ ἃ- 
ποῤῥοᾶς καὶ ἐπιῤῥοᾶς γοέξται. λυομένων δὲ τῶν ἀρ- 
μῶν τᾶς σνυστάσιος, αἴκα μηκέτι δίοδος 7, 7j πνεύματι, 

ἢ τροφὰ μὴ διαδίδοται, ϑνάσκει τὸ ζῶον. πολλαὶ 
δὲ xügec ζωᾶς καὶ θανάτου αἰτίαι. ἕν δὲ γένος νό- 
σος ὀγυμαΐνεται. νόσων δ᾽ ἀρχαὶ μὲν, αἱ τᾶν πρά- 
τῶν δυναμίων ἀσυμμετρίαι, εἴκα πλεονάζοιν ἢ ἐλ- 
λεέποιεν ταὶ ἁπλαῖ δυνάμιες, ϑερμότας, ἢ ψυχρότας, 
᾿ἢ ὑγρότας, ἢ ξηρότας. μετὰ δὲ ταὑτας, αἱ τῶ αἵμα- 
τος τροπαὶ καὶ ἀλλοιώσιες, ἐκ διαφϑορᾶς, καὶ ai 
τὰς σαρκὸς ταχομένας κακώσιες " αἴκα καττῶς μετα- 

βολὰς, ἐπὶ τὸ ὀξὺ- ἢ ἁλμυρὸν ἢ ἢ δριμὺ τροπαὶ eipa- 
τος, ἢ σαρκὸς τακεδόνες γένοιντο. χολᾶς ydg αἱ yt 
γέσιες. καὶ φλέγματος, ἐνθένδε. χυμοὶ γοσώδεες, καὶ ἢ 
ὑγρῶν σάψεες, ἀμανραὶ μὲν, αἵ μὴ ἐν βάϑει" χαλε- 
σαὶ δ᾽ ὧν ἀρχαὶ γεννῶνται ἐξ ὀστέων " ἀνιαραὶ δὲ, 
ἐκ μυελοῦ ἐξαπτόμεναι. τελευταία δὲ νόσων ἐντὶ, 
πνεῦμα, χολὰ, φλέγμα, αὐξόμενα, καὶ δέοντα εἷς 
χώρας ἀλλοτρίας, ἢ τόπως ἐπικαιρίως. τόκα γὰρ d»- 
τικαταλαμβάνοντα τὸν τῶν χαῤῥόνων χώραν, καὶ 
ἀπελάσαντα 1i συγγενέα, ἰδρύεται κακοῦντα tà σώ 
ματα, καὶ ἐς αὐτὰ ταῦτα ἀναλύονται. καὶ σώματος 
μὲν πάϑεα τάδε, καὶ ἐκ τῶνδε ψυχὰς νόσοι ἐντὶ πολ» 

΄ 

΄ 



120 '  TIMAEI LOCRI ^ ep.105.ab. 

Aal. ἄλλαι δ᾽ ἄλλων δυναμίων ἐντὶ" αἰσϑητιιῶς 
μὲν, δυσαισϑησία: μναμονικζες δὲ, λάϑα" ὃ ὁρμητικῶς ' 
δὲ, ἀνορεξία, καὶ ἃ προπέτεια * παϑητικᾶς δὲ, ἄγρια 

 πάϑεά τε καὶ λύσσαε οἱἰστρώδεες: λογικῶς δὲ, ὦ ἅμα- 

Sia καὶ ἀφροσύνα. ἀρχαὶ. δὲ κακίας, ἀδογαὶ καὶ 
Maas, ἐπιϑυμίαι τὸ καὶ φόβα;, ἐξαμμέμωι μὲν ἐκ 
σώματος, ἀνακεχραμέναι δὲ τῷ ψυχᾷ, καὶ ἐξαγχελ- 

λόμεναι ὀνόμασι ποικίλοις" ἔρωτες γὰρ καὶ πόϑοι, 
ἵμεροΐ τε ἔπλυτοι, ὀργαί 5 σύντονοι, καὶ ϑυμοὶ gé- 
gris, ἐπιϑυμίαι. τε ποικίλαι, καὶ ἁδοναὶ à ἄμετφοι ἐν- 
τί. ἁπλῶς δὲ, ἃ ἀτόπως ἔχειν ποτὲ τὰ πάϑη , x«i ἄρ- 
aea du, πέρας ἀρετᾶς καὶ κακίας ἐστί, τὸ γὰρ πλεο- 
κάξειν ἐν ταὑταις, ἢ κάῤῥωνα αὐτῶν εἶμεν, εὖ ἢ κα- 

κῶὥς ἄμμε διατίϑησι. ποτὶ δὲ ταὑτας τὰς ὁρμὰς με- 
γάλα μὲν αυνεργεῖν δύνανται αἵ τῶν σωμάτων κρά- 
σιες, ὀξεῖαι ἢ ϑερμαὶ, ἢ ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖαε γιγνόμεναι, 
ἔς τὸ μελαχχολίας καὶ λαγνείας λαβροτάτας Gorges 
ἄμμε. καὶ ῥευματιξζόμενα μέρεα δαξασμὼς ποιοῦντι 

- «aà μορφὰς φλεγμαινόντων σωμάτων μῶλλον ἢ Uxt- 
ἀινόντων᾽" -δὲ ὧν δυσϑυμίοι καὶ λῆϑαι, παραφρο- 

^ gi» τὸ καὶ πτοῖαι ἀπεργάζονται. ἱκανὰ δὲ τὰ 8- 
Osa, ἐν οἷς ἂν ἐντραφῶσε κατὰ πόλιν ἢ οἶκον, xai 
ἃ xe e ἁμέραν δίαιτα, ϑρύπτουσα τὰν ψυχὰν, ἢ 
ῥωννῦσα zov ἀλκάν. ταὶ γὰρ ϑυραυλίαι, καὶ ἁπλαῖ 
τροφαὶ, καὶ τὰ γυμνάσια, καὶ τὰ ἤϑεα τῶν συνόν- 
των, τὰ μέγιστα δύνανται ποτὶ ἀρετὰν καὶ ποτὸ κω» 
xix. καὶ ταῦτα μὲν αἴτια ἐκ τῶν γενετόρων καὶ 
στοιχοέων ἐπάγεται μᾶλλον ἢ ἢ ἐξ ἃ ἁμέων, ὅτι μὴ ἀρ- 
vela ἐστὴν, ἀφισταμένων ἁμῶν τῶν ποϑακόντων ἔρ. . 
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$ » yer. noi δὲ τὸ εὑ ἔχειν τὸ ζῶον, δεῖ τὸ σῶμα ἔχειν 
τὰς bx αὐτῷ ἀρετὰς, ὑγείαν τε καὶ εὐαισϑησίαν, 
ἰσχὺν τε καὶ κάλλος. ἀρχαὶ δὲ κάλλους, συμμετρία 
oT: Y αὐτὰ τὰ μέρεα καὶ ποτὶ 1d» ψυχῶν. à ydo 
φύσις οἷον ὄργανον ἁρμάξατο τὸ σκᾶνος, ὑπακοῦόν 
T? εἶμεν "αἱ ἐναρμόνιον ταῖς τῶν βίων ὑποϑέσεσι. δεῖ 
δὲ καὶ τὸν ψυχὰν ῥυϑμίζεσϑαι ποτὶ Tug ἀναλόγως 
ἀρετάς" ποτὶ μὲν σωφροσύναν, οἷον ποτὶ ὑγείαν τὸ 
σῶμοι" ποτὶ δὲ φρόνασιν, οἷον ποτὶ εὐαισθησίαν" 
ποτὶ δὲ ἀνδρειότατα, οἷον ποτὶ jouer καὶ ἰσχὺν" 
ποτὶ δὲ δικαιοσύκαν, οἷον ποτὶ κάλλος τὸ σῶμα. 
τουτόων δὲ, ἀρχαὶ μὲν ἐκ φύσεως" μέσα δὲ καὶ πε- 
gara, , ἐξ ἐπιμελείας" σώματάς τὸ, διὰ γνμναστμιᾶς 
xui ῥατρικᾶς . ψυχῦς δὲ, διὰ παιδείας καὶ φιλοσο- 

φίας. αὗται γὰρ ταὶ δυνάμιες τρέφοισαι καὶ TOYOL- 

gos καὶ τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχὰς διὰ πόνων καὶ 
γυμνασίων, καὶ διαίτας καϑαρότατος, ταὶ μὲν δυὲ 
gaguaxu&v, ταὶ δὲ παιδευτικαὰὴὶ τῶν ψυχῶν, διὰ x0- 
λασίων καὶ ἐπιπλαξίων. ῥωννύουσι γὰρ, διὰ προ- 
τροπᾶν ἐγείροισαι μὸν ὁρμὼν, καὶ ἐκκολευόμεναι τὰ 
πστίφορα ποττὶ ἔργα. ὠλειπτικὰ μὲν ὧν, καὶ à taU 
τῷ συχγενεστάτα ἰατρικὰ, σώματα ταχϑεῖσα ϑερα- 
πεῦεν, ἐς τὸν κρατέσταν ἁρμονίαν —— τὰς δυνά- 
μίας, τό, τε αἷμα καϑαρὸν καὸ τὸ πνεῦμα σύῤῥοον 
ἀπεργάζετα:" iy wi καί τι »οσῶδες ὑπογένοιτο, κρά- 
τος αὐτοῦ ἔχοιεν ἐῤῥωμέναι ταὶ δυνάμιες αἵματος 
xoà πνεύματος. 'μωσικὲὶ δὲ, καὶ & ταὑτας ἁγεμὼῶϊ 
φιλοσοφέα, ἐπὶ τᾷ τὰς ψυχᾶς ἐπανορϑώσει ταχϑεῖ» 
φαι ὑπὸ ϑεῶν τὸ καὶ νόμων, ἐϑίζοντι καὶ πεέϑοντε, 

4 

- 
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τὰ δὲ xal ποταναγκάζοντι, τὸ μὲν ἅλογον τῷ λογικῷ 
πείϑεσθαι" τῷ δ᾽ ἀλόγῳ ϑυμὸν μὲν πρᾷον εἶμεν, 
ἐπιϑυμίαν δὲ ἐν ἀρεμήσει" ὡς βὴ δίχα λόγου xavás- 
σϑαι, μηδὲ μὰν ἀτρεμίζειν τῶ γνῶ ἐκκαλεομένω ἢ πο- 
τὸ ἔργα ἢ nori ἀπολαύσιας. οὗτος γάρ ἐστιν ὅρος 
σωφροοσὕύνας, sUxelO sui τὸ καὶ καρτερία. καὶ aÜye- 
σις, καὶ ἃ πρεσβύσυτα φιλοσοφία, ἀποκαϑαράμεναι 
ψεύδεα, ἐγέϑηκαν τὰν ἐπιστήμαν, ἀνακαλεσάμεναι 
τὸν νόον ἐκ μεγάλας τᾶς ἀγνοίας, χαλάσασαι ἐς ὄψιν 
τῶν ϑείων" τοῖς ἐνδιατρίβεν σὺν αὐταρχείᾳ τὸ ποτὶ 
ἀνθρώπεια καὶ συνεργέᾳ, ἐπὸὶ τὸν σύμμετρον βέω 
χρόνον, εὕὔδαιμόν ἐστιν. ὅτῳ μὲν ὃ δαίμων μοέρας 
τάσδ᾽ ἔλαχε, δὲ ἀλαϑεστάταν δόξαν ἄγεται ἐπὶ τὸν 
εὐδαιμονέστατον βίον" εἰ δὲ κά τις σχλαρὸς καὶ ἀ- 
πειϑὴς, τούτῳ δ᾽ ἐπέσϑω κόλασις ἅ τ ἐκ τῶν νόμων 
καὶ ἃ ἐκ τῶν λόγων σύντονα ἐπάγοισα δείματά τε 
ἐπουράνια καὶ τὰ καϑ' ἄδεω, ὅτε κολάσιες ἀπαραΐ- 
τήτοι ἀπόκεινται δυσδαίμοσι νερτέροις" καὶ τἄλλα 
ὅσα ἐπαινέω τὸν Ἰωνικὸν ποιητὰν ἐκ παλαιᾶς ποι- 
δῦντα τὼς ἐναγόως. ᾧς γὰρ τὰ σώματα νοσώδεσε πό- 
κα ὑγιάζομες, εἴ κα μὴ εἴκῃ τοῖς ὑγιεινοτάτοις, οὕτω 
tüc ψυχὰς ἀπείργομες ψευδέσε λόγοις, εἴ κα μὴ ἄγη- 
ται ἀλαϑέσι. λέγοιντο δ᾽ ἀναγκαίως καὶ τιμωρέαε . 
ξέναι, ὡς μετενδυομέναν τᾶν ψυχᾶν, τῶν μὲν δειλῶν, 
lg γυναικέα σχάνεα, ποϑ᾽ ὕβριν ἐκδιδόμενα " τῶν δὲ 
μιαιφόνων, ἐς ϑηρίων σώματα, ποτὲ κόλασιν" λά- 
γνων δ᾽ ἐς συῶν ἢ κάπρων μορφάς" κούφων δὲ καὶ 
μετεώρων, ἐς πτηνῶν ἀεροπόρων" ἀργῶν δὲ καὶ d- 

πράκτων, ἀμαϑῶν τε καὶ ἀνοήτων, ἐς τὰν τῶν ἐνό- 
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ὅρων ἰδέαν. ἅπωντα δὲ ταῦτα ἐν δευτέρᾳ περιόδῳ 
ἃ Νέμεσις συνδιέκρινε, σὺν δαίμοσι παλαμναίοις 
χϑονίοις τε, τοῖς ἐπόπταις τῶν ἀνθρωπίνων" οἷς ὅ 
πάντων ἁγεμὼν ϑεὸς ἐπέτρεψε διοίκησιν κόσμω συμ- 
πεπληρωμένω ἐκ Ot» t& καὶ ἀνθρώπων " τῶν Te 
ἄλλων ζώων, ὅσα δεδαμιούργηται ποῖ εἰκόνα τῶι 
ἀρίσταν εἴδεος ἀγενάτω καὶ αἰωνίω. : 
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KPITIAZ 
H 

ATA4ANTIKOZ2xzx. 

TA TOT 4IAAOTOT KPITIOT ΠΡΟΣΏΠΑ 

TIMAIOZ, KPITIAZ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 
' EPMOKPATHSZ. 

Q Σ ἄσμενος, à Σώκρατες , οἷον ἐκ μακρῶς ἄναπο- 
παυμέγος ὁδοῦ, γῦν ὄντως ἐκ τῆς τοῦ λόγου διαπο- 
ρείας. ἀγαπητῶς ἀπήλλαγμαι. τῷ δὲ πρὶν μὲν πάλαε 
ποῖ ἔργῳ, νῦν δὲ λόγοις ἄρτι ϑεῷ γεγονότε, προσ. 
εὗχομαι, τῶν ῥηθέντων ὅσα μὲν ἐῤῥήϑη μετρίως, 
σωτηρίαν ἡμῖν αὐτὸν αὐτῶν διδόναι" παρὰ μέλος δὲ 
εἴ τι περὸ αὐτῶν ἄκοντες εἴπομεν, δίκην τὴν πρέπου- 
ga ἐπιτιϑέναι. δίκη δὲ ὀρϑὴ, τὸν πλημμελοῦντα ἐμ- 
μελῆ ποιεῖν. ἵν᾽ οὖν τολοιπὸν τοὺς nsQl ϑεῶν γενό» 
σεως ὑρϑῶς λέγοιμεν λόγους, φάρμακον ἡμῖν αὑτὸν 
τελεώτατον καὶ ἄριστον φαρμάκων ἐπιστήμην sUrd- 
μεϑα διδόναι. προσευξάμενοι δὲ παραδίδομεν, xatd 



ep. 107 .a.b.c. ' CHITIAS. ὃ 125 

τὸς ὁμολογίας, Κριτίᾳ τὸν ἑξῆς } λόγον. ΚΡΙ. 4, 
ὦ τίμαιε, δέχομαι μὲν ὧδε, ᾧ σὺ καταρχὰς ἐχρήσω, 
συγγνώμην αἰτούμενος ὡς πορὲ μεγάλων μελλων À$- 
yn, ταὐτὸν καὶ νῦν ἐγὼ τοῦτο —— ne⸗- 
ζόνως δὲ αὐτοῦ τυχεῖν ἔτι μᾶλλον ἃ ἀξιῶ πρὸ τῶν μεῖ- 

λόντων ῥηϑήσεσθϑαι. καΐτοι σχεδὸν μὲν οἶδα παραΐ- 
τησιν εὖ μάλα φιλότιμον καὶ τοῦ δέοντος ἀγροικο- 
τέραν μέλλων παραιτεῖσθαι, ῥητέον δὲ ὅμως. ὡς μὲν 
γὰρ οὐκ εὖ τὰ παρὰ σοῦ λεχϑέντα εἴρηται, τίς ἂν 
ἐπιχειρήσειεν ἢ ἔμφρων λέγειν; ὅτι δὲ τὰ ῥηθησόμενα 
σελείονος συγγνώμης δεῖτοι, χαλεπώτερα à ἄντα, τοῦ- 
τὸ πειρατέον πη διδάξαι. περὶ ϑεῶν γὰρ, ὦ Τίμαιε, 
λέχοντά ti πρὸς ἀνθρώπους, δοκεῖν i ἱκανῶς ——ã 

ῥᾷον ἢ περὶ ϑνητῶν 7| πρὸς ὑμᾶς. ἡ de ἀπειρία: καὶ 
“σφοδρὰ ἄγνοια τῶν ἀκουόντων περὶ ὧν ἂν οὕτως ἔχω- 
σι, πολλὴν εὐπορίαν παρέχεσϑον τῷ μέλλοντι λέγειν 
τὶ περὶ αὐτῶν: περὶ δὲ δὴ ϑεῶν ἴσμεν ὡς ἔχομεν. 
ἵνα δὲ σαφέστερον ὃ λέγω δηλώσω, τῇδέ μοι ouvs. 
πισπόσϑεν μίμησιν γὰρ δὴ καὶ ἀπεεκασίαν τὰ παρὰ 
σεώντων ἡμῶν ῥηθέντα χρεών που γενέσθαι. τὴν. δὲ. 
τῶν γραφέων εἰδωλοποιΐαν περὶ τὰ ϑεῖά se καὶ ἀν» 
ϑρώπιγα σώματα γιγνομένην ἴδωμεν ῥᾳστώνης τὸ 
στέρι καὶ λεπτότητος, πρὸς τοῖς ὁρῶσι δοκεῖν ἀπο- 
χρώντως μὲν μιμεῖσθαι" καὶ κατοψόμεϑα ὅτι γῆν 
μὲν καὶ ὄρη καὶ ποταμοὺς καὶ ὕλην, οὐρανόν τεξὺμ- 
παντα, καὶ τὰ περὸ αὑτὸν ὄντα καὶ ἰόντα, πρῶτον 
μὲν ἀγαπῶμεν ἄν τισι καὶ βραχὺ σρὸς ὁμοιότητα 
αὐτῶν ἀπομιμεῖσθαι δυνατὸς ἢ ἢ πρὸς δὲ τούτοις, 
ἅτε οὐδὲν εἰδότες ἀκριβὲς περὶ τῶν τοιούτων, οὔτε: 

[ 
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ἐξετάζομεν οὔτε ἐλέγχομεν τὰ γεγραμμένα, σκιαγρα- 
φίᾳ δὲ ἀσαφεῖ καὶ ἀπατηλῷ χρώμεϑα περὶ αὐτὰ" 
τὰ δὲ ἡμέτερα ὁπόταν τὶς ἐπιχειρῇ σώματα ἀπεικά.- 
Uu», ὀξέως αἰσθανόμενοι τὸ παραλειπόμενον, διὰ 

^ τὴν ἀεὶ ξύνοικον κατανόησιν, χαλεποὶ κρεταὶ γιγνό- 
μεϑα τῷ μὴ πάσας πάντως τὸς ὁμοιότητας ἀποδι- 
δόντι. ταὐτὸν δὴ καὶ κατα τοὺς λόγους ἰδεῖν δεῖ γε- 
γνόμενον, ὅτι τὰ μὲν οὐράνια καὶ ϑεῖα ἀγαπῶμεν 
καὶ σμικρῶς εἰκότα λεγόμενα, τὰ δὲ ϑνητὰ καὶ τὰν». 
ϑρώπινα ἀκριβῶς ἐξετάζομεν. ἐκ δὴ τοῦ παραχρῆμα 
νῦν λεγόμενα, τὸ πρέπον ἂν μὴ δυνώμεϑα πάντως 
ἀποδιδόναι, συγγιγνώσκειν zosty. οὐ γὰρ ὧς Qd- 
δια τὰ ϑνητὼ, ἀλλ᾿ ὡς χαλεπὰ πρὸς δόξαν ὄντα ἀπει- 
κάζειν, δεῖ διανοεῖσθαι. ταῦτα δὴ βουλόμενος ὑμᾶς 
ὑπομνῆσαι, καὶ τὸ τῆς συγγνώμης οὐκ ἔλαττον ἀλ- 
λὰ μεῖζον αἰτῶν περὶ τῶν μελλόντων ῥηθήσεσθαι, 
πάντα ταῦτα εἴρηκα, ὦ Σώκρατες". εἰ δὲ δὴ δικαίως 
αἰτεῖν φαίνομαι, τὴν δωρεὰν ἑκόντες δίδοτε. ΣΩ. 
N δ᾽ οὐ μέλλομεν, ὦ Κριτία, διδόναι; καὶ πρός 7 
ἔτι τρίτῳ διδάσϑω ταὐτὸν τοῦτο “Ἑρμοκράτει παρ᾽ 
ἡμῶν. δῆλον γὰρ ὡς ὀλίγον ὕστερον, ὅταν αὐτὸν 
δέῃ λέγειν, παραιτήσεται καϑάπερ ὑμεῖς. ἵν οὖν ἐτέ- 
ραν ἀρχὴν ἐκπορίζηται, καὶ μὴ τὴν αὐτὴν ἀναγκα- 
σϑῇ λέγειν, ὡς ὑπαρχούσης αὐτῷ j συγχνώμης ἔστω, 

οὕτω T5 λεγέτω. προλέγω γεμὴν, ὦ φίλε Κριτία, σαὶ 
τὴν τοῦ ϑεώτρου διάνοιαν, ὅτι θαυμαστῶς ó πρό- 
τέρος εὐδοκίμησεν ἐν αὐτῷ ποιητής" ὥστε τῆς συχ- 
γνώμης δεήσει τενὸς cob παμπόλλης, εἰ μέλλεις αὐτὰ 
δυνατὸς χενέσϑαι παραλαβεῖν. KP. Ταὐτὸν μὴν, ὦ 
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“Σώχρατες, κἀμοὶ παραγγέλλεις ὅπερ tQis. ἀλλὰ ydg 
ἀϑυμοῦγτες ἄνδρες οὔπω τρόπαιον ἔστησαν, ὦ Κρι- 
τία. προϊέναι τε οὖν ἐπὶ τὸν λόγον ἀνδρείως χρὴ, καὶ 
τὸν παιᾶνά τε καὶ τὰς ούσας ἐπικαλούμενον, τοὺς 
παλαιοὺς πολίτας ἀγαθοὺς ὄντας ἀναφαΐνειν τε καὶ 

ὑμνεῖν. ΚΡ ἾΩ φίλε Ἑρμόκρατες, τῆς ὑστεραίας τε- 
ταγμένος, ἐπίπροσθεν ἔχων ἄλλον, ἔτι Sagre. 
τοῦτο μὲν oU» οἷόν ἐστῷ», αὐτός σοι 'τάχα δηλώσει. 
παραμυϑουμένῳ δ᾽ οὗν καὶ παραϑαῤῥὑύνοντέ σοι 
πειστέον" καὶ πρὸς οἷς ϑεοῖς εἶπες, τοὺς τε ἄλλους 

κλητέον, καὶ δὴ ταμάλιστα τὴν Πνημοσύνην. σχε- 
δὸν γὰρ τὼ μέγιστα ἡμῖν τῶν λόγων ἐν ταύτῃ τῇ 
ϑεῷ nd» ἐστί, μνησθέντες γὰρ ἱκανῶς καὶ ἀπαγ- 
γείλαντες τὰ ποτὲ ῥηϑέντα ὑπὸ τῶν ἱερέων, καὶ δεῦ- 
go ὑπὸ Σόλωνος κομισϑέντα σχεδὸν, οἶσϑ᾽ ὅτι καὶ 
τῷδε τῷ ϑεάτρῳ δόξομεν τὰ προσήκοντα μετρίως ἀ- 
ποτετελεκέναι. τοῦτ᾽ ov» αὐτὸ ἤδη δραστέον, καὶ 
μελλητέον οὐδὲν ἔτι. πάντων δὴ πρῶτον μνησθῶμεν, 
ὅτι τὸ κεφάλαιον ἦν ἐννάκις ἔτη χίλια ἀφ᾽ οὗ γεγο- 
νὼς ἐμηνύϑη πόλεμος τοῖς O' ὑπὲρ Ηρακλείας ατὴ- 
λας ἔξω κατοικοῦσι καὶ τοῖς ἐντὸς πᾶσιν ὃν δεῖ νῦν 
διαπεραίνειν. τῶν μὲν ovy δε ἢ πόλις ἄρχουσα καὶ 

- πάντα τὸν πόλεμον διαπολεμήσασα ἐλέγετο" τῶν δ᾽ 
οἱ τῆς ᾿Ατλαντίδος νήσου βασιλεῖς, ἣν δὴ Αἰβίης καὶ 
^alag μείζω νῆσον οὖσαν ἔφαμεν εἶναί ποτε, νῦν δὲ 
ὑπὸ σεισμῶν δυσανάπορον πηλόν. τοῖς δ᾽ ἐνθένδε ἐχ- 
πλέουσιν ἐπὶ τὸ πᾶν πέλαγος, ὥστε μηκέτι πορεὗε- 
σϑαι κωλυτὴν παρασχεῖν. τὰ μὲν δὴ πολλὰ ἔϑνη 
βάρβαρα, καὶ ὅσα Ελλήνων ἣν τότε γένη, καϑ' ἕκα-. 

- 
"- 

— 
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στα ἡ τοῦ λόγου διέξοδος οἷον ἀνειλουμένη, τὸ προσ 
τυχὸν ἑκασταχοῦ δηλώσει" τὸ δὲ ᾿41ϑηναίων τε τῶν 
τότε καὶ τῶν ἐναντίων, ὥς διδπολέμησαν, ἀνάγκη 
κατ ἀρχὰς διολϑεῖν πρῶτα, τὴν τὸ δύναμιν ἑκατέ- 
qo» καὶ τὰς πολιτείας. αὐτῶν δὲ τούτων τὰ τῇδε 
ἔμπροσϑεν προτιμητέον οἰπεῖν. ϑεοὶ yup ἅπασαν 
γῆν ποτϑ κατὰ τοὺς τόπους διελάγχανον, oU xat 

ἔριν (οὐ γὰρ ἂν ὀρϑὸν ἢ ἔχοι λόγον, ϑεοὺς ἀγνοεῖς 
. τὰ πρέποντα ἑκάστοις αὑτῶν, οὐδ᾽ αὖ γινώσκονταις 

τὸ μᾶλλον ὅλλοις προσῆκον, τοῦτο ἑτέρους: αὑτοῖς 
δι’ ἐρίδων ἐπιχειρεῖν κτᾶσϑαι) ὃ κῆς δὲ κλήροις τὰ 
φίλων λαγχάνοντες κατῴκιξον τὰς χώρας" καὶ κατοι- 

κίσαντες,. οἷον νομεῖς κτήματα καὶ ποίμνια καὶ ϑρέμ- 
ματα ἑαυτῶν ἡμᾶς ἔτρεφὸν»" πλὴν οὗ σώμασι σώμα- 
τα βιαζόμενοι , καϑάπεορ ποιμιέγες κτήνη πληγὴ νέ- 
'μοντες, ἀλλ ἢ μάλιστα διάνοιαν οὕτως ἄγοντες το 
θνητὸν ἅπαν ἐκυβέρνων. ἄλλοι μὲν οὖν κατ ̓ ἄλλους 
τόπους κληρουχήσαντες ϑεῶν ἐκεῖνα ἐκόσμονν 3 H- 
φαίστος δὲ κοινὴν “αὶ Ana φύσιν ἔχοντες, ἅμα 
μὲν ἀδελφὴν ἐκ ταὐτοῦ πατρὸς, ἅμα δὲ φιλοσοφίᾳ 
φιλοτεκνίᾳ τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἐλθόντες, οὕτω μίαν ἄμ- 
vo λῆξιν, τήνδε τὴν χώραν εἰλήχατον , ὃς οἰκείαν 
καὶ πρόσφορον ἀρετῇ καὶ φρονήσει πεφυκυῖαν. ἄν- 
δρας δὲ ἀγαϑοὺς ἐμποιήσαντες αὐτόχϑονας, ἐσὲ 
γοῦν ἔϑεσαν τὴν τῆς πολρτείας τάξιν" ὧν τὰ μὲν ὀνό- 
ματα σέσωσται, τὰ δὲ 5 ἔργα, διὰ τοὺς τῶν παῤαλεμ. 
ϑανόντων φϑορές, καὶ τῷ μήκει τῶν χρόνων, ἦφα- 
νίσϑη. τὸ γὰρ περιλειπόμενον ἀεὶ γένος (ὥσπερ καὶ 
πρόσϑεν ἐῤῥήϑῳῃ) κατελείπετο ὄρειον καὶ γράμμα. 
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roy, τῶν ἐν τῇ χώρᾳ δυναστῶν τὰ ὀνόματα ἀκηκοὸς 
μόνον, καὶ βραχέα πρὸς αὐτοῖς τῶν ἔργων. τὰ μὲν 
οὖν ὀνόματα τοῖς ἐκγόνοις ἐτέϑεντο ἀγαπῶντες" 
τὰς δὲ ἀρετὰς καὶ τοὺς νόμους τῶν ἔμπροσϑεν οὐκ 

εἰδότες, εἶ μὴ σκοτεινὰς περὶ ἑκάστων τινὰς ἀχοὰς, 
ἐν ἀπορίᾳ δὲ τῶν ἀναγκαίων ἐπὶ πολλὰς γεγεὰς Óv- 
τες καὶ αὐτοὶ καὶ παῖδες, πρὸς οἷς ἠπόρουν τὸν νοῦν 

ἔχοντες, τούτων πέρι καὶ τοὺς λόγους ποιούμενοι, 
τῶν ἐν τοῖς πρόσϑεν καὶ πάλαι ποτὲ γεγονότων ἡμέ- 
λουν. μυϑολογία γὰρ, ἀναζήτησίς τε τῶν παλαιῶν, 
μετὰ σχυλῆς ap ἐπὶ τὰς πόλεις ἔρχεσϑον, ὕταν 10g- 
τόν τισιν ἤδη τοῦ βίου τἀναγκαῖα κατεσκευασμένα " 
πρὸὲν δὲ, οὔ. ταύτῃ δὴ τὰ τῶν παλαιῶν ὀνόματα ἄνευ 
τῶν ἔργων διασέσωσται. λέγω δὲ αὐτὰ, τεκμαιρόμε- 
γος ὅτε Κέκροπός τε καὶ ᾿Ερεχϑέως καὶ Ἐριχϑονίου 
καὶ ᾿Ἐρισίχϑονος, τῶν ts ἄλλων τὰ πλεῖστα ὅσά περ 
καὶ Θησέως τῶν ἄνω περὶ τῶν ὀνομάτων ἑκάστων ἄ- 
πομνημονεύεται, τούτων ἐκείνους τὰ πολλὰ ἐπονο- 
μάξζοντας τὸ ὺς ἱερέας Σόλων ἔφη τὸν τότε διηγεῖσθαι 
πόλεμον, καὶ τὰ τῶν γυναικῶν καὶ ταῦτα. καὶ δὴ 
καὶ τὸ τῆς ϑεοῦ σχῆμα καὶ dye , ὡς κοινὰ τότ᾽ 
ἦν TU ἐπιτηδεύματα ταῖς γυναιξὶ καὶ τοῖς ἀνδράσι 
τὰ περὶ τὸν πόλεμον, οὕτω κατ᾽ ἐκεῖνον Τὸν χρόνον 
ὡπλισμένην τὴν ϑεὰν ἀνάϑημα εἶναι τοῖς τότε" 5- 
δειγμα ὅ ὅτι πάνϑ᾽ ὅσα ξύννομα ζῶα ϑήλεα , καὶ ὅσα 
ἄῤῥενα, τὴν προσήκουσαν ἀρετὴν ἑκάστῳ γένει πᾶν 

κοινῇ δυνατὸν ἐπιτηδεύειν πέφυκεν. ᾧκει δὲ τότ᾽ ἐν 
τῇδε 17) χώρᾳ τὰ μὲν ἄλλα᾽ ̓ ἔϑνη τῶν πολιτῶν, περὶ 
τὰς δημιουργίας ὄντα καὶ τὴν ἐκ τῆς γῆς τροφύν»" 

Prac. T. VII. I 
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“τὸ δὲ μάχιμον, $1? ἀνδρῶν ϑείων καὐ ἀρχὰς ἄφορι- 
σϑὲν, ᾧκει χωρὶς, πάντα eig τροφὴν καὶ παέδευσεν 
τὰ προσήκοντα ἔχον" ἔδιον μὲν αὐτῶν οὐδεὶς οὐδὲν 
κεκτημένος, ἅπαντα δὲ πάντων κοινὼ νομίζοντες αὖ- 
τῶν" πέρα δὲ ἱκανῆς τροφῆς οὐδὲν ἀξιοῦντες παρὰ 
τῶν ἄλλων δέχεσθαι πολιτῶν - καὶ πάντα δὴ τὰ χϑὲς 
λεχϑέντα ἐπιτηδεύματα ἐπιτηδεύοντες, ὅσα περὲ τῶν 
ὑποτεϑέντων ἐῤῥήϑη φυλάκων. καὶ δὴ τὸ περὲ τῆς 
χώρας ἡμῶν πιϑανὸν καὶ ἀληϑὲς ἐλέγετο, πρῶτον 
μὲν, τοὺς ὅρους αὐτὴν ἐν τῷ τότε ἔχειν ἀφωρισμέ- 
γους πρὸς τὸν ᾿Ισϑμὸν, καὶ τὸ κατὰ τὴν ἄλλην H- 
πείρον, μέχρι τοῦ Κιϑαιρῶνος καὶ “Πάρνηϑος τῶν 
ἄχρων. καταβαίνειν δὲ τοὺς ὄρους Ev δεξιᾷ τὴν 42- 
ρωπίαν ἔχοντας, ἐν ἀριστερᾷ δὲ πρὸς θαλάσσῃ ἄφο- 
ρέζοντας τὸν ᾿ἀσωπόν" ἀρετῇ δὲ πᾶσαν γῆν ὑπὲρ τῆς 
ἐνθάδε ὑπερβάλλεσϑαι. διὸ καὶ δυνατὴν εἶναι τότε 
τρέφειν τὴν χώραν στρατόπεδον πολὺ τὸ τῶν περι- 
οἶκων. μέγα δὲ τεκμήριον ἀρετῆς" τὸ ydo γῦν αὐτῆς 
λείψανον ἐνάμιλλόν ἐστι πρὸς ἢ ἡντινοῦν, τῷ πάμφο- 
ρον εὔκαρπόν τε εἶναι, καὶ τοῖς ζώοις πᾶσιν εὔβο- 
τ0». τότε δὲ, πρὸς τῷ κάλλει καὶ παμπληϑεὶ ταῦτα 

ἔφερε. πῶς οὖν δὴ τοῦτο πιστόν; καὶ κατὰ τί, λεέ- 

 wavo» τῆς τότε γῆς ὀρθῶς ἂν λέγοιτο; πᾶσα ἀπὸ 
, τῆς ἄλλης ἠπείρου μακρὰ προτείνουσα εἰς τὸ πέλα- 
γος οἷον ἄκρα κεῖται" τὸ δὴ τῆς ϑαλάσσης ἀγγεῖον 
σρὶ αὐτὴν τυγχάνει πᾶν, ἀγχιβαϑὲς ὄν. πολλῶν οὖν 
yeyovórov καὶ μεγάλων κατακλυσμῶν ἐν τοῖς ἐννα- 
κισχιλίοις ἔτεσι (τοσαῦτα γὰρ πρὸς τὸ νῦν ἀπὶ ἐκεί» 
νου τοῦ χρόνου γέγονεν ἔτη) τὸ τῆς γῆς ἐν τούτοις 
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τοῖς χρόνοις καὶ πάϑεσιν ἐκ τῶν ὑψηλῶν ἀποῤῥέον, 

οὔτε χῶμα, ὡς ἐν ἄλλοις τόποις, προχοὶ λόγου ἄξιον, 

᾿ἀεΐ τε κύκλῳ περιῤῥέον eig βάϑος ἀφανίζεται. λέλει- 
πται δὴ ] καϑάπερ ἐν ταῖς σμικραῖς νήσοις, πρὸς τὰ 
τότε τὴ νῦν, οἷον »οσήσαντος σώματος ὀστὰ, περι- 

εῤξζνηκυίας τῆς γῆς ὅση πίειρα καὶ μαλακὴ, τοῦ λε- 
“πτοῦ σώματος τῆς χώρας μόνου λειφϑέντος. τότε δὲ 
ἀκέραιος οὖσα, τά τε ὄρη γηλόφους ὑψηλοὺς εἶχε, 
κοαἢὸ τὸ Φελλέως νῦν ὀνομασϑέντα πεδία πλήρη γῆς 
σειείρας ἐκόκτητο, καὶ πολλὴν ἐν τοῖς ὄρεσιν ὕλην εἶχεν" 
ἧς καὶ νῦν ἔτι φανερὰ τεκμήρια. τῶν γὰρ ὁρῶν ἐστιν. 
ἃ νῦν μὲν ἔχει μελίτταις μόναις τροφὴν, χρόνος δ' 
οὗ πάμπολυς ὅτε δένδρων αὐτόϑεν εἰς οἰκοδομὴν sig 
τὸς μεγίστας ἐφεψίμων τμηϑέντων στεγάσματ᾽ ἐστὲν 
ἔτι σῶα. πολλὰ δ᾽ ἦν ἀλλ᾽ ἥμερα ὑψηλὰ δένδρα, »ο- 
μὴν δὲ βοσκήμασιν ἀμήχανον ἔφερε. καὶ δὴ τὸ xat 
ἐνιαυτὸν ὕδωρ ἑκαρποῦτο ἐκ 4ιός" οὖχ ὡς νῦν d- 
πολλῦσμ ἀπὸ ψιλῆς τῆς γῆς εἰς ϑάλατταν, ἀλλὰ 
πολλὴν ἔχουσα, καὶ εἰς αὑτὴν καταδεχομένη τῇ xs- 
ραμέδι στεγούσῃ καὶ διαταμιευομένῃ, xai τὸ κατα 
ποϑὲν ἐκ τῶν ὑψηλῶν ὕδωρ εἰς τὰ κοῖλα ἀφιεῖσα, 
xarà πάντας τοὺς τόπους παρείχετο ἄφϑονα κρη- 
γῶν καὶ ποταμῶν νάματα" ὧν καὶ νῦν ἔτι ἐπὶ ταῖς 
πηγαῖς ταῖς πρότερον οὔσαις ἱερὰ λελειμμένα, , ἐστὶ 
σημεῖα διότι περὶ ταύτης ἀληϑῆ λέγεται τὰ νῦν. τὰ 
μὲν οὖν τῆς ἄλλης χώρας φύσει τὲ οὕτως εἶ εἶχε, καὶ 
διεκεκόσμητο, ὡς εἰκὸς, ὑπὸ γεωργῶν μὲν ἀληϑινῶν, 
καὶ πραττόντων αὐτὸ τοῦτο, φιλοκάλων δὲ καὶ εὖ» 
φυῶν" γῆν δὲ ἀρίστην καὶ ὕδωρ ἀφϑογώτατον» ἐχόν- 

. 4a 
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των, καὶ ὑπὲρ τῆς γῆς ὥρας “μδτριώτατον. κεχραμένᾳς. 
τὸ δ᾽ ἄστυ κατῳκισμένον ὧδ᾽ "v ἐν τῷ τότε χρόνῳ. 
πρῶτον μὲν τὸ τῆς ἀχροπόλδως εἶχε εὐτὰ οὐχ ὡς τα- 

νῦν ἔχει. νῦν μὲν γὰρ μία γενομδνη νὺξ ὑγρὰ, δια- 
φερόντως γῆν αὐτὴν ψιλὴν περετήξαρα, πεποίηκα 
σεισμὸν ἅμα: καὶ πρὸ τῆς Δευκαλίωνος φϑορᾶς, τρί- 
του πρύτερον ὕδατος ἐξαισίου. τὸ δὲ πρὶν ἐν ἑτέρῳ 
χρόνῳ μέγεϑος μὲν ἦν πρὸς τὸν ̓ Ηριδανὴν καὶ τὸν 
Ἰλισσὸν ἀποβεβηκυῖα, καὶ περιειληφυῖα ἐντὸς τὴν 
JIvixa καὶ τὸν «ἀυκαβητὸν, ὅ ρον ἐκ τοῦ καταντικρὺ 

JIvvxóg ἔχουσα. 7εώδης δ᾽ ἦν πῶσα, καὶ πλὴν ὀλέ- 
yov ἐπίπεδος ἀνωϑεν. ᾧχητο δὲ, τὰ μὲν ἔξωϑεν, ὗ bn 
αὐτὰ tà πλάγια αὐτῆς, ὑπὸ τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν 
γεωργῶν ὅαοι πλησίον ἐγεώργουν" τὸ δ᾽ ἐπάνω, τὸ 
μάχιμον αὐτὸ xaJ' αὑτὸ γένος μόνον περὶ τὸ τῆς ».- 
ϑηνᾶς Ἡφαίστου τε ἱερὸν κατῳκήκει, οἷον μιᾶς οἷ- 
κέας κῆπον ivi περιβόλῳ προσπεριβεβλημένοι. τὰ 
γὰρ πρὸς βοῤῥᾶν αὐτῆς ᾧκουν, οἰκίας. κοινὰς καὶ 
ξυσσίτια χειμερινὰ κατεσκευασμένοι, καὶ πάντα, ὃ 000 
πρέποντα ἣν τῇ κοινῇ πολιτείᾳ δι οἰκοδομῆς ὦ ὧν χρε- 
e ὑπάρχειν αὐτῶν καὶ τῶν ἱερῶν ἄνεν χρυσοῦ xoà 
ἀργύρον. τούτοις γὰρ οὐδὲν οὐδαμόσε προσεχρῶν- 
το, ἀλλὰ τὸ μέσον ὑπερηφανίας καὶ ἀνελευϑερίας 
διώκοντες, κοσμέας͵ φκοδομοῦντο οἰκήσεις, ἐν αἷς αὖ- 
τοί τὸ καὶ ἐκγόνων ἔ ἔκγονοι καταγηρῶντες, ἄλλοις ὅ- 
uotoig τὰς αὐτὰς ἀεὶ παρεδίδοσαν. τὸ δὲ πρὸς »ό- 
του, κήπους καὶ γυμνάσια, συσσίτιά τε ἀνέντες, οἷα 
θέρους, κατεχρῶντο ἐπὶ ταῦτα αὐτοῖς. κρήνη δ᾽ ἦν. 
uia κατὰ τὸν τῆς νῦν ἀκροπόλεως τόπον" ἧς ἀπο 
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σβεσϑείσης ὑπὸ τῶν σεισμῶν, τὰ νῦν ὕδατα σμικρὰ 
κύκλῳ καταλέλεστται : τοῖς δὲ τύτε πᾶσι παρεῖχεν 
ἄφϑονον ῥεῦμα , εὐκραὴς οὖσα πρὸς χειμῶνά τε καὶ 
ϑέρος. τούτῳ δὴ κατῴκουν τῷ σχήματι, τῶν μὲν. αὖ- 
τῶν πολιτῶν» φύλακες. » τῶν» δὲ ἄλλων Ἑλλήνων ἡ ἢγε- 
μόνες ἑκόντων" πλῆϑος δὲ διαφυλάττοντες ὃ 0T, μάλι- 

στα ταὐτὸν ἑαυτῶν εἶναι πρὸς τὸν ἀεὶ χρόνον üy- 
δρῶν καὶ γυναικῶν, τὸ δυνατὸν πολεμεῖν ἤδη κατὰ 
τὰ ἔτη, περὶ δύο μάλιστα ὃ ὄντας μυριάδας. οὗτοι μὲν 
οὖν δὴ τοιοῦτοί τε ὄντες αὐτοὶ, καὶ τινα τοιοῦτον 

' ἀεὶ τρόπον τὴν τε ἑαυτῶν καὶ τὴν “Ελλάδα δίκῃ δι" 
οἰκοῦντες, ἐπὶ πᾶσαν Εὐρώπην καὶ .4olav, κατά τε 
σωμάτων κάλλη καὶ κατὰ τὴν τῶν ψυχῶν παντοίαν 
ἀρετὴν ; ἐλλόγιμοί τὸ ἦσαν καὶ ὀνομαστότατοι πάν- 
τω» τῶν τύτε, TU ys δὴ τῶν ἀντιπολεμησάντων αὐτοὶς 
οἷα ἢν, ὥστε ἀπὶ ἀρχῆς ἐγένετο (μνήμης ἂν μὴ cze- 
ρηϑῶμεν ὧν ἔτι παῖδες ὄντες ἠκούσαμεν») εἰς τὸ μέω 
σον αὐτὰ vU» ἀποδώσομεν, ὑμῖν τοῖς φίλοις εἶναι 
κοινά, τὸ δ᾽ ἔτι βραχὺ πρὸ τοῦ λόγου δεῖ δηλῶσαι, 
μὴ πολλάκις ἀκούοντες “Ἑλληνικὰ βαρβάρων ἀνδρῶν 
ὀνόματα ϑαυμάζητε. τὸ γὰρ αἴτιον αὐτῶν πεύσε- 
cà. Σόλων ἐπινοῶν εἰς τὴν αὑτοῦ ποίησιν καταχρή- 
σασϑαι τῷ λόγῳ, διαπυνϑανόμενος τὴν τῶν ὀνομά- 
τῶν δύναμιν, εὗρε , τοὺς τε «Αἰγυπείους τοὺς πρώῴ- 
τους ἐκείνους αὑτὰ γραψαμένους, "εἷς τὴν αὑτῶν φω- 

γὴν μετενηνοχύτας" αὐτός τε αὖ πάλιν ἑκάστου τὴν 
διάνοιαν ὀνόματος ἀναλαμβάνων, εἷς τὴν ἡμετέραν 
ἄγων φωνὴν ἀπεγράφετο. a καὶ ταῦτά p δὴ τὰ γράμ--: ΄ 
ματα παρὰ τῷ πάππῳ τ ἦν, καὶ ἔξ ἐστὶ παρ ἐμοὶ 

— 
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γῦν, διαμεμελέτηταί τε ὑπὶ ἐμοῦ παιδὸς ὄντος. ἄν 
οὖν ἀκούητε τοιαῦτα οἷα καὶ τῇδε ὀνόματα, μηδὲν 
ὑμῖν ἔστω ϑαῦμα. τὸ γὰρ αἴτιον αὐτῶν ἔχετε. μα- 
κροῦ δὲ δὴ λόγου Tj ἀρχὴ τότε, καϑάπερ ἐν τοῖς 
πρόσϑεν ἐλέχϑη, περὶ τῆς τῶν ϑεῶν λήξεως, ὅτι κα- 

τενείμαντο γῆν πᾶσαν" ἔνϑα μὲν μείζους λήξεις, ἔν- 
ϑα δὲ καὶ ἐλάττους, ἑερὰ , ϑυσίας τὸ αὑτοῖς κατα- 

σκευάζοντες. οὕτω δὴ καὶ τὴν γῆσον Ποσειδῶν τὴν 
“ἀτλαντίδα λαχὼν, ἐκγόνους ἑαυτοῦ κατῴκισεν dx 
ϑνητῆς γυναικὸς γεννήσας ἔν τινι τόπῳ τῆς νήσου 

τοιῷδε" , 7096 ϑαλάττῃ μὲν, κατὰ δὲ μέσον πάσης 
πεδίον 4 ἥν, ὃ δὴ πάντων πεδίον κάλλιστον ἀρετῇ τε 
ἱκανὸν γενέσθαι λέγεται. πρὸς τῷ πεδίῳ δ᾽ αὖ κατὰ 
μέσον σταδίους ὡς πεντήκοντα ἀφεστὼς ἦν ὄρος 

βραχὺ πάντη. τούτῳ δ᾽ ἦν ἔνοικος τῶν ἐκεῖ κατὰ 
ἀρχὰς ἐκ γῆς ἀνδρῶν γεγονότων, Εὐήνωρ μὲν τοὔνο- 
μα, γυναικὶ δὲ συνοικῶν “ευκίππη" Κλειτὼ δὶ 
μονογενῆ ϑυγατέρα ἐγεννησάσϑην. ἤδη δ᾽ εἷς ἂν» 
δρὺς ὦ ὥραν ἡκούσης τῆς κόρης, ἢ τε μήτηρ τελευτᾷ 
καὶ ὃ πατὴρ" αὐτῆς δὲ εἷς ἐπιϑυμίαν Ποσειδῶν Aa 
Oo», συμμίγνυται" xol τὸν γήλοφον» £v ᾧ κατῷκι- 
σται, ποιῶν εὐερκῆ, περιῤῥήγνυσι κύκλῳ, ϑαλάττης 
γῆς τε ἐναλλὰξ ἐλάττους μείζους τὸ περὶ ἀλλήλους 
σοιῶν τροχούς" δύο μὲν, pie ϑαλάττης δὲ, τρεῖς 
οἷον τορνεύων ἐκ μέσης τῆς νήσου πάντη σον ἄφε- 
στῶτας, ὥστε ἄβατον ἀνϑρώποις εἶναι. πλοῖα γὰρ 
καὶ τὸ πλεῖν οὔπω τόϊ ἢ ἢν. αὐτὸς δὲ τήν τε ἐν μέσῳ 
vico», οἷα δὴ ϑεὸς, εὐμαρῶς διεκόσμησεν, ὕδατα 
μὲν διττὰ ὗ ὑπὸ γῆς ἄνω πηγαῖα κοσιιήσας, τὸ μὲν, 
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ϑερμὸν, ψυχρὸν δὲ, ἐκ κρήνης ἀποῤῥέον, ἕτερον. tQo- — - 
φὴν δὲ παντοίαν καὶ ἱκανὴν ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδοῦς. 
πέντε δὲ ἀῤῥένων πέντε γεννήσεις διδύμους γεννησώ- 
μενος ἐθρέψατο. καὶ τὴν νῆσον τὴν ᾿Ατλαντίδα nà- 
σαν, δέκα μέρη κατανείμας, τῷ μὲν πρεσβυτάτῳ, τῷ 
προτέρῳ γενομένῳ, τήν te μητρῴαν ρἴκησιν καὶ τὴν 
κύκλῳ λῆξιν, πλείστην καὶ ἀρίστην οὐσαν, ἀπένειμε" 
βασιλέα τε τῶν ὅλων κατέστησε, τοὺς δὲ ἄλλους, ἄρ- 
ζοντας. ἑκάστῳ δὲ ἀρχὴν πολλῶν ἀνθρώπων καὶ 
πολλῆς χώρας ἔδωχεν. ὀνόματα δὲ πᾶσι» ἔϑετο, τῷ 

piv «ρεσβυτάτῳ καὶ βασιλεῖ τούτῳ, οὗ δὴ καὶ πᾶσα 
ἡ νῆσος τότε πέλαγος & ἔσχεν ἐπωνυμίαν, ἀτλαντικὸν 
λεχϑὲν, ὅτι τοὔνομ᾽ ἦν τῷ πρώτῳ βασιλεύσαντι τότε 
“ἄτλας᾽" τῷ δὲ διδύμῳ, μετ᾽ ἐκεῖνον τότε γενομένῳ, 
λῆξιν δὲ ἄκρας τῆς νήσου πρὸς Ἡρακλείων στηλῶν 
εἰληχότι, ἐπὶ τὸ τῆς Γαδειρικῆς νῦν χώρας καὶ ἐκεῖ- 
vo» τὸν τόπον ὀνομαζομένης, Ἑλληνιστὶ μὲν Εὔμη- 
Ao», τὸ δ᾽ ἐπιχώριον, Γάδειρον" ὅπερ ἂν τὴν ἐπί- 
πλησιν ταύτην ὄνομα παράσχοι. τοῖν δὲ δευτέροιν 
γενομένοιν τὸν μὲν, ᾿μφήρη, τὸν δὲ, Εὐδαίμονα 
ἐκάλεσε. τριττοῖς 08, Μνησέα μὲν, τῷ προτέρῳ γε- 
vouévo* τῷ δὲ uer αὐτὸν, Αὐτόχϑονα " τῶν δὲ τε- 
τάρτων, ᾿Ελάσιππον μὲν, τὸν πρότερον" ήστορα 
δὲ, τὸν ὕστερον. ἐπὶ δὲ τῆς πέμπτης, τῷ μὲν ἔμπρο- 
σϑεν ᾿Ἄζάης ὄνομα ἐτέϑη τῷ δ᾽ ὑστέρῳ, “πηιαπρεπὴής. 
οὗτοι δὲ πώντες, αὐτοί τε καὶ ἔχγονοι τούτων, ἐπὶ 
γενεῆς παμπόλλας ᾧκοῦν, ἄρχοντες μὲν πολλῶν ἄλ 
λων κατὰ τὸ πέλαγος νήσων, ἔτι δὲ, ὥσπερ καὶ πρό-. 
τερον ἐῤῥήϑη, μέχρι τε Αἰγὕπτον καὶ Τυῤῥηνίας τῶν 

- 
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ἐντὸς δεῦρο ἐπάρχογτες. Ἄτλαντος δὴ πολὺ μὲν ἄλλα 
καὶ τίμιον γίνεται γένος " βασιλεὺς δὲ ὃ πρεσβύτατος 
ἀεὶ τῷ πρεσβυτάτῳ τῶν ἐκγόνων παραδιδοὺς éni ys- 
νεᾶς πολλᾶς τὴν βασιλείαν, διέσωξζον, πλοῦτον μὲν 

κεκτημένοι πλήϑει τοσοῦτον ὅσος οὔτέ πω πρόσϑεν 

ἐν δυναστείαις τισὶ βασιλέων γέγονεν, οὔτε ποτὲ ὕ- 
στερον γενέσθαι ῥάδιος. κατεσκευασμένα δὲ πάντα 
ἢν αὐτοῖς ὅσα ἐν πόλει, καὶ ὅσα κατὰ τὴν ἄλλην χώ- 
ραν τῶν πρὸς χρῆσιν ζητουμένων ἐστί. καὶ πολλὰ 
μὲν διὰ τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς προσήει ἔξωϑεν, πλεῖστα 
δὲ ἡ νῆσος αὑτοῖς παρείχετο “εἰς τὸς τοῦ βίου κα- 

' τασκευάς. πρῶτον μὲν, ὅσα ὑπὸ μεταλλείας ὀρυττό- 
μενα στερεὰ καὶ ὅσα τηκτὰ γέγονε ' καὶ τὸ γῦν ὁνο- 
μαζόμενον, τότε δὲ πλέον ὀνυμαστὸν ἣν τὸ γένος, 
ἐκ γῆς ὀρυττόμενον» ὀρείχαλκον κατὰ τόπους πολ- 

λοὺς τῆς νήσου, πλὴν χρυσοῦ τιμιώτατον é τοῖς τό- 
τε ὃν" καὶ ὅσα ὕλη πρὸς τὸ τεκτόνων διαπονὴ ατα 

παρέχεται, πάντα ̓ φέρουσα ἄφϑονα. τά τὸ αὖ πε- 

erred ζῶα t ἱκανῶς ἥμερα καὶ ἄγρια τρέφουσα, καὶ δὴ 
καὶ ἐλεφάντων ἣν iv αὐτῇ γένος πλεῖστον. νομὴ γὰρ 
τοῖς τε ἄλλοις ζώοις ὅσα καϑ' ἕλη καὶ λίμνας xa πο- 

ταμοὺς , 00d T αὖ xaT ̓ ὄρη καὶ ὅσα ἐν τοῖς πεδέοις 

νέμεται, ξύμπασι παρῆν. ἀλλ ἦ Ἵν καὶ τοῦτο κατὰ 

ταὐτὰ τῷ ζώῳ μεγίστῳ πεφυκότι καὶ πολυβορωτάτῳ. 
πρὸς δὴ τούτοις 3 ὅσα εὐώδη τρέφει που γῆ τανῦν», 
ῥιζῶν, ἢ ἢ χλόης, ἢ ξύλων, ἢ 7 χυλῶν, ἢ 7 σταχτῶν, εἴτε 

ἀνθῶν, εἴτε ' καρπῶν, ἔφερέ τὸ ταῦτα καὶ ἤφερβεν εὖ. 
ἔτι δὲ τὸν ἢ ἥμερον καρπὸν, τόν τε ξηρὸν, ὃ ὃς ἡμῖν ἐστι 

τροφῆς ἕνεκα, καὶ ὅσοις χάριν τοῦ σίτου προσχρὼ- 
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μδϑα (καλουμεν δὲ αὐτοῦ τὰ μέρη ξύμπαντα, δσπριαὶ 
καὶ τὸν 000g ξύλινος, πόματα καὶ βρώματα καὶ d- 
λείμματα φέρωκ᾽ παιδιᾶς τε ὃς ἕνεκα καὶ ἡδονῆς yd- 
γον δυσϑησαύριστος ἀκροδρύων καρπός" odd τε 
παραμύϑια πλησμονῆς μεταδόρπια ἀγαπητὰ xd- 
prota: TiO devo: πάντα ταῦτα ἡ τότε ποτὲ οὖσα 0g? 
ἡλίῳ »ῆσος ἱερὰ καλά τε καὶ ϑαυμαστὰ καὶ πλήϑεσιν 
ἄπειρα ἔφερε. ταῦτα οὖν λαμβάνοντες πάντα παρὰ τῆς 

γῆς, κατεσκευάζοντο τά τὸ ἱερὰ καὶ τὰς βασιλικὰς οἷ- 

κήσεις, καὶ τοὺς λιμένας καὶ τὰ νεώρια, καὶ ξύμπασαν 
τὴν ἄλλην χώραν, τοιᾷδε ἐν τάξεε διακοσμοῦντες" τοὺς 
τῆς ϑαλάττης τροχοὺς, οἵ περὶ τὴν ἀρχαίαν ἦσαν με- 
τρόπολιν, πρῶτον μὲν ἐγεφύρωσαν, 600» ἔξω καὶ ἐπὶ τὰ 
βασίλεια ποιούμενοι. τὰ δὲ βασίλεια ἐν ταύτῃ τῇ 
τοῦ ϑεοῦ καὶ τῶν προγόνων κατοικήσει κατ ἀρχὸβ 
ἐποιήσαντο εὐθύς" ἕιερος δὲ παρ ! ἑτέρον δεχόμενος, 

κεκοσμημένα κοσμῶν, , ὑπερεβάλλετο eig δύναμιν ἀεὶ 
τοῦ ἔμπροσϑεν, ἕ ἕως εἰς ἔκπληξιν μεγέϑεσι κἀλλεσέ τὸ 
ἔργων ἰδεῖν τὴν οἴκησιν ἀπειργάσαντο. διώρυχα μὲν 
γὰρ. ἐκ τῆς ϑαλάττης ἀρχόμενοι τρίπλεϑρον τὸ πλά- 
τος, ἑκατὸν δὲ ποδῶν βάϑος, μῆκος δὲ, πεντήκοντα 
σταδίων, ἐπὶ τὸν ἐξωτάτω τροχὸν συνέτρησαν. καὶ ' 
τὸν ἀνάπλουν ἐκ τῆς ϑαλάττης ταύτης πρὸς ἐκεῖνον 
ὡς εἰς λιμένα ἐποιήσαντο, διδλόντες στόμα ναυσὶ 
ταῖς μεγίσταις ἑκανὸν εἰσπλεῖν. καὶ δὴ καὶ τοὺς τῆς 
γῆς τροχοὺς , Οὗ τοὺς τῆς ϑαλάττης διεῖργον, κατὰ 

τὰς γεφύρας διεῖλον ὅσον μιᾷ τριήρει διέκπλουν εἷς 
ἀλλήλους" καὶ κατεστέγασαν ἄνωθεν, dors τὸν ὑπό- 
πλουν κάτωθεν εἶναι. τὰ ydg τῶν τῆς γῆς τροχῶν 
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χείλη βάϑος εἶχεν ἱκανὸν» ὑπερέχοντα τῆς ϑαλάττης. 
ἦν δὲ ó μὲν μέγιστος τῶν τροχῶν εἷς ὃν ἡ ϑάλασσα 
συνετέτρητο, τριστάδιος τὸ πλάτος" ó δ᾽ ἑξῆς τῆς 
γῆν, ἴσος ἐκείνῳ. τοῖν δὲ δευτέροιν, ὃ μὲν ὑγρὸς, δυ- 
oiv σταδίοιν πλάτορ" ὃ δὲ ξηρὸς, i ἴσος αὖ πάλιν τῷ 

πρόσϑεν ὗ ὑγρῷ" σταδίου δὲ, ὃ περὲ τὴν αὐτὴν ἐν μὲ- 
09 νῆσον περιϑέων. ἡ δὲ νῆσος ἐν ἢ τὰ βασίλεια ἦν, 
szévre σταδίων τὴν διάμετρον εἶχε. ταύτην δὴ κύκλω 
καὶ τοὺς εΤροχοὺς καὶ τὴν γέφυραν πλεϑριαίαν τὸ 
πλάτος οὖσαν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, λεϑίνῳ περιεβάλλον. 
τὸ τείχει, πύργους καὶ πύλας ἐπὶ τῶν γεφυρῶν κατὰ 
τὰς τῆς ϑαλάττης διαβάσεις δκασταχόσε ἐπιστήσαν- 
τες. τὸν δὲ λῖίϑον ἔτεμνον ὑπὸ τῆς νήσου κύκλῳ τοῖς 

᾿ ἐν μέσῳ καὶ ὑπὸ τῶν τροχῶν ἔξωϑεν καὶ ἐντός " τὸν 
μὲν, λευκὸν, τὸν δὲ, μέλανα, τὸν δὲ, ὀρυϑρὸν ὄντα. 
τέμνοντες δὲ ἅμα ἀπειργάζοντο νεωσοίκους κοίλους 
διπλοῦς ἐντὸς, κατηρεφεῖς αὐτῇ τῇ πέτρᾳ. καὶ τῶν 
οἰκοδοωημάτων τὰ μὲν, ἁπλᾶ, τὰ δὲ, μιγνύντες τοὺς 
λέϑους, ποικίλα ὕφαινον, παιδιᾶς χάριν, ἡδονὴν αὖ" 
τοῖς ξύμφυτον ἀπονέμοντες. καὶ τοῦ μὲν περὶ τὸν 
ἐξωτάτω τροχὸν τείχους χαλκῷ περιελαμβάνοντο πάν» 
τα τὸν περίδρομον, οἷον ἀλοιφῇ προσχρώμενοι" τοῦ 
δ᾽ ἐντὸς, καττιτέρῳ περιέτηκον" τὸν δὲ περὲ αὐτὴν 
τὴν ἀκρόπολιν, ὀρειχάλκῳ μαρμαρυγὰς ἔχοντι πυρὼ» 
δείς. τὰ δὲ δὴ τῆς ἀκροπόλεως ἐντὸς βασίλεια κατ» 
σκευασμένα ὧδ᾽ ἦν" ἐν μέσῳ μὲν ἑερὸν à ἅγιον αὐτό 
ϑι τῆς τὸ Κλειτοῦς καὶ τοῦ Ποσειδῶνος ἄβατον 
ἀφεῖτο, περιβόλῳ χ χρυσῷ περιβιβλημένον, τοῦτ᾽ ἐν ᾧ 
κατ᾽ ἀρχὰς ἐφικτὸν ἐγεννήσαντο τῶν δέκα βασιλέδων 
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γένος. ἔνϑα καὶ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐκ πασῶν τῶν δέκα 
λήξεων ὡραϊα αὐτόσε ἀπετέλουν ie | ἐκείνων ἐκά- 
στῳ. τοῦ δὲ Ποσειδῶνος αὐτοῦ νεὼς ἦν, σταδίου μὲν 
μῆκος, εὖρος δὲ, τρισιπλόέϑροις" ὕψος δ᾽ dn) τοΐτοις 

σύμμετρον ἐδεῖν" εἶδος δέ τε βαρβαρικὸν ἔχοντος. 
πάντα δὲ ἔξωθεν περιήλειψαν τὸν νεὼν ἀργύρῳ, 
πλὴν τῶν ἀχρωτηρέων" τὰ δὲ ἀκρωτήρια χρυσῷ, τὰ 
δὲ ἐντὸς, τὴν μὲν ὀροφὴν ἐλεφαντίγην ἰδεῖν πᾶσαν 
χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ ὀρειχάλκῳ πεποικιλμένην * τὰ 
δὲ ἄλλα πάντα τῶν τοίχων ts καὶ κιόνων καὶ ἐδά- 
φους, ὀρειχάλκῳ περιέλαβον. χρυσὰ δὲ ἀγάλματα 

' ἐνέστησαν᾽ τὸν μὲν ϑεὸν ἐφ᾽ ἄρματος ἑστῶτα ἕξ ὗ- 
ποπτέρων ἢ ἵππων ἡνίοχον, αὐτόν τὸ ὑπὸ μεγέθους τῇ 
κορυφῇ τῆς ὁροφῆς ἐφαπτόμενον. ἡηρηΐδας δὲ ἐπὶ 
δελφίνων ἑκατὸν κύκλῳ. τοσαύτας. γὰρ ἐνόμιζον αὖ- 
τὰς οἱ τότε εἶναι. πολλὰ δ᾽ ἐντὸς ἄλλα ἀγάλματα 
ἰδιωτῶν ἀναϑήματα ἐνῆν. περὶ δὲ τὸν νεὼν ἔξωϑεν 
εἰχόνες ἁπάντων ἕστασαν ἐκ χρυσοῦ, τῶν γυναικῶν, 
καὶ αὐτῶν ὅσοι τῶν δέκα ἐγεγόνεσαν. βασιλέων" καὶ 
πολλὰ ἕτερα ἀναϑήματα μεγάλα τῶν τε βασιλέων 
καὶ ἰδιωτῶν ἐξ αὐτῆς τὸ τῆς πόλεως, καὶ τῶν ἔξωϑεν 
ὅσων ἐπῆρχον. βωμός τὸ δὴ ξυνεπόμενος ἣν τὸ μέ- 
γεϑος καὶ τὸ τῆς ἐργασίας ταύτῃ τῇ κατασχευῇ " καὶ 
τὰ βασίλεια, κατὰ τὰ αὐτὰ, πρέποντα, μὲν τῷ τῆς 
ἀρχῆς μεγέϑει, πρέποντα δὲ τῷ περὶ τὰ ἱερὰ κόσμῳ. 
ταῖς δὲ δὴ κρήναις, τῇ τοῦ ψυχροῦ καὶ τῇ τοῦ ϑερ- 
μοῦ νάματος, πλῆϑος μὲν ἄφϑονον ἐχούσαις, ἡδονῇ. 
δὲ καὶ ἀρετῇ τῶν ὑδάτων πρὸς ἑκατέρου τὴν χρῆσιν 
θαυμαστοῦ πεφυκότος; ἐχρῶντο περιστήσαντες οἷν 
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κοδομήσεις καὶ δένδρων φυτεύσεις πρεποὗσας ὕδατι: 
δεξαμενάς τὸ ϑερμᾶς μὲν ὑπαιϑρίους, τὰς δὲ χειμδ- 

' givdc τοῖς ϑερμοῖς λουτροῖς ὑποστέγους περιτεϑέν- 

τες" χωρὶς μὲν, βασιλικὰς, χωρὶς δὲ, ἐδιωτικάς- Era 
δὲ γυναιξὶν ἄλλας, καὶ ἑτέρας ἵπποις καὶ τοῖς ἄλλοις 
ὑποζυγίοις, τὸ πρόσφορον τῆς κοσμήσεως ἑκάστοις 
ἀπονέμοντες. τὸ δὲ ἀποῤῥέον ἦγον ἐπὶ τὸ τοῦ Πο- 
σειδῶνος ἄλσος, δένδρα δὲ παντοδαπὰ κάλλος ὕψος 
T8 δαιμόνιον ὑπὸ ἀρετῆς. τῆς γῆς ἔχοντα. καὶ“ ἐπὲ 

τοὺς ἔξω κύκλους δὲ ὀχετῶν κατὰ τὰς γεφύρας ἐπω- 

χέτευον. οὗ δὴ πολλὰ μὲν ἱερὰ καὶ πολλῶν ϑεῶν, 
πολλοὶ δὲ κῆποι καὶ πολλὰ γυμνάσια ἐκεχειρούργη- 
το, τὰ μὲν, ἀνδρῶν, τὰ δὲ, ἵππων, χωρὶς ἐν € ἑκατέρῳ 
τῇ τῶν τροχῶν γήσῳ."τά τε ἄλλα καὶ κατὰ ἔσην τὴν 
μείζω τῶν νήσων ἐξηρημένος ἱππόδρομος ἣν αὐτοῖς, 

σταδίου τὸ πλάτος ἔχων, τὸ δὲ μῆκος περὶ τὸν xU- 
κλον ὅλον ἀφεῖτο εἰς ἅμιλλαν τοῖς ἵπποις. δορυφο- 
ρικαὶ δὲ περὶ αὐτὸν ἔνϑέν τε καὶ ἔνϑεν οἰκήσεις ἧ- 
σαν τῷ πλήϑει τῶν δορνφόρων " τοῖς δὲ πιστοτέροις 
ἐν τῷ σμικροτέρῳ τροχῷ καὶ πρὸ τῆς ἀκροπόλεως 
μᾶλλον ὄντι διετέτακτο ἢ φρουρά" τοῖς δὲ πάντων 
διαφέρουσι πρὸς πέστιν, ἐντὸς τῆς ἀκροπόλεως περὲ 

τοὺς βασιλέας αὐτοὺς ἦσαν οἰκήσεις δεδομέναι. τὰ 
δὲ νεώρια, τριήρων μεστὰ ἣν, καὶ σκευῶν ὅσα τριὴ- 
ρεσι προσήκει * πᾶντα δὲ ἐξηρτημένα ἱκανῶς. καὶ τὰ 
μὲν δὴ περὶ τὴν τῶν βασιλέων οἴκησιν οὕτω ατε- 
σκεύαστο. διαβάντι δὲ τοὺς λιμένας δξω τρεῖς ὄντας, 

ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς ϑαλάττης ἦν ἐν κύκλῳ τεῖχος, 
πεντήκοντα σταδίους τοῦ μεγίστου τροχοῦ τ8. καὲ 

m 
“ 
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λιμένος ἀπέχον πανταχῆ, καὶ συνέκλειεν εἷς ταὐτὸ 
πρὸς τὸ τῆς διώρυχος στόμα τὸ πρὸς τὸ ϑαλάττης. 
τοῦτο δὴ πᾶν συνῴκει τὸ μὲν ὑπὸ πολλῶν καὶ πυ- 
πνῶν οἰκήσεων" ó δὲ ἀνάπλους καὶ ὃ μέγιστος λιμὴν 
ἔγεμε πλοίων καὶ ἐμπόρων ἀφικνουμένων πάντοϑεν, 
φωνὴν καὶ ϑόρυβον παντοδαπὸν κεὗπον τε καὶ μεϑ' 
ἡμέραν xol διὰ »υκτὸς ὑπὸ πλήϑους παρεχομέγων. 

τὸ μὲν οὖν ἄστυ καὶ τὸ περὶ τὴν ἀρχαίαν οἴκησιν, 

σχεδὸν ὦ ὡς τότ᾽ ἐλέχϑη, γῦν διεμνημόνευται" τῆς δ᾽ 
ἄλλης χώρας ὥς ἡ φύσις εἶχε, καὶ τὸ τῆς διακοσμή- 
σεως εἶδος ἀπομνημονεῦσαι πειρατέον. πρῶτον μὲν 
οὖν ó τόπος ἅπας ἐλέγετο σφόδρα τε ὑψηλὸς καὶ ἀ- 
πότομος ἐκ ϑαλάττης" τὸ δὲ περὶ τὴν πόλιν πὰν πε- 
δίον, ἐκείνην μὲν περιέχον, αὐϊὸ δὲ dy κύχλῳ περιδ- 
χύμενον ὄρεσι μέχρι πρὸς τὴν ϑάλατταν καϑημένοις, 
λεῖον καὶ ὁμαλές" πρόμηκες δὲ πᾶν, ἐπὶ μὲν ϑάτε- 
ρα, τρισχιλέων σταδίων" κατὰ δὲ j μέσον, ἀπὸ ϑαλάτ- 
τῆς ἄνω δισχιλίων. ó δὲ τόπος οὗτος ὅλης τῆς νήσου 
πρὸς γότον ἐτέτραπτο, ἀπὸ τῶν ἄκρων κατάβοῤῥος. 
τὼ δὲ περὶ αὐτὸν ὄρη τότε ὕμνει, τὸ πλῆϑος καὶ μὲ- 
γζεϑος καὶ κάλλος παρὰ πάντα τὰ νῦν ὄντα ytyové- 
γαι" πολλὰς μὲν κώμας καὶ πλουσίας περιοίκων ἐν 
ξαντοῖς ἔχοντα, ποταμοὺς δὲ, καὶ λίμνας, καὶ λειμῶ- 
νας, τροφὴν τοῖς πᾶσιν ἡμέροις καὶ ἀγρίοις ἱκανὴν 
ϑρέμμασιν, ὕλην καὶ πλήϑει καὶ γένεσι ποικίλην, 
ξύμπασὶ τὸ τοῖς ἔργοις καὶ πρὸς ἕκαστα ἄφϑονον. 
ὧδε οὖν τὸ πεδίον φύσει καὶ ὑπὸ βασιλέων πολλῶν 
ἐν πολλῷ χρόνῳ διεπεπόνητο. τετράγωνον μὲν αὐτὸ 
ὑπῆρχε, τὰ πλεῖστ᾽ ὀρϑὸν καὶ πρόμηκες" ὅτι δ᾽ ἐνε- 
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λείπετο wort εὐθὺ τῷ τάφρου πύκλῳ περιορυχϑ είσης, 
τὸ δὲ βᾶϑος καὶ πλάτος, τό, Ts μῆκος αὐτῆς, m 
στον μὲν λεχϑὲν, ὡς χειροποίητον ἔργον, πρὸς τοῖς 
ἄλλοις διαπονήμασι τοσοῦτον εἶναι" ῥητέον δὲ Oye 
ἠκούσαμεν. πλέθρου μὲν γὰρ βάϑος ὀρώρυκτο, τὸ 
δὲ πλάτος ἁπάντων, σταδίου. πορὶ δὲ τὸ πᾶν πεδίον 
ὀρυχϑεῖσαν συνέβαινεν εἶναι τὸ μῆκος σταδίων μυ- 
ρέων, τὰ δ᾽ ἐκ τῶν ὁρῶν καταβαίνοντα ὑποδεχομένη 
ῥεύματα" καὶ περὶ τὸ πεδίον κυκλωϑθϑεῖσα πρὸς τὴν 
πόλι»͵ ἔνϑέν va καὶ ἔνϑεν ἀφικομένη. ταύτῃ πρὸς 
τὸ πλάτος μάλιστα ἑκατὸν ποδῶν διώρυχες εὖϑ εἴαι 
τετμημέναι, κατὰ τὸ πεδίον πάλιν εἰς τὴν τάφρον τὴν 
πρὸς ϑάλασσαν ἀφεῖντο" ἑτέρα δὲ ἀφ᾽ ἑτέρας αὐτῶν 
σταδίους ἑκατὸν ἀπεῖχεν ἤδη. τὴν v ἐκ τῶν ὁρῶν V- 

. δὴν κατῆγον εἰς τὸ ἄστυ, καὶ τἄλλα δὲ ὡραῖα πλοὶ- 
otc κατεκομέζοντο διπλοῖς ἐκ τῶν διωρύχων, εἰς ἀλ- 
δήλας 1s πλαγίας καὶ πρὸς τὴν πόλιν τέμνοντες. xoà 
δὶς δὴ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὴν γῆν ἐκαρποῦντο" χειμῶνος 
μὲν, τοῖς ἐκ 4ιὸς ὕδασι χρώμενοι" ϑέρους δὲ, ὅσα 
γῇ φέρει τὰ ἐκ τῶν διωρύχων ἐπάγοντες νάματα. 
πλῆϑος δὲ τῶν μὲν ἐν τῷ πεδίῳ χρησίμων πρὸς πό- 
λεμον ἀνδρῶν ἐτέτακτο, τὸν κλῆρον ἕκαστον παρέ- 
ye ἄνδρα ἡγιμόνα" τὸ δὲ τοῦ κλήρον μέγεϑος sic 
δίκα δεκάκις ἣν στάδια. μυριάδες. δὲ ξυμπάντων τῶν 
nior ἦσαν ἕξ. τῶν δὲ ἐκ τῶν ὁρῶν καὶ τῆς ἄλλης 
χώρας ἀπέραντος μὲν ἀριϑμὸς ἀνθρώπων ἐλέγετο, 
κατὰ δὲ τόπους καὶ κώμας εἰς τούτους τοὺς κλήρους 

πρὸς τοὺς “ἡγεμόνας ἅπαντας διενενέμηντο. τὸν οὖν 
ἡγεμόνα ἦν τεταγμένον εἰς τὸν πόλεμον παρέχει» 
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ἕκτον μὲν ἁρμάτων πολεμιστηρεῶν μόριον, εἷς τὸ 
μυρία ἅρματα, ἵππους δὲ δύο καὶ ἀναβάτας" ἔτι δὲ 
ξυνωρίδα, χωρὶς δίφρον, καταβάτας τὶ ἐς μικρασπί- 
δα καὶ τὸν ἀμφοῖν ust ἐπιβάτην τοῖν ἵπποιν ἡγίο- 
gov ἔχουσαν" ὅπλέτας δὲ δύο, καὶ τοξότας, σφενδο- 
γήτας τὸ δκατέρους δύο" γυμγήτας δὲ λεϑοβόλους 
xa) ἀκοντιστὰς τρεῖς ἑκατέρους. ναύτας δὲ τέτταρας, 
εἰς πλήρωμα διακοσίων καὶ χιλίων νεῶν. τὰ μὲν ovy 
πολεμιστήρια οὕτω διετέτακτο τῆς βασιλικῆς πόλε- 
ὡς. τῶν δὲ ἐννέα ἄλλα ἄλλως, & μακρὸς ἂν χρόνος 
εἴη λέγειν. τὰ δὲ τῶν ἀρχῶν τιμῶν ὧδ᾽ εἶχεν, ἐξ ἀρ, 
χῆς διακοσμηϑέντα. τῶν δέκα βασιλέων εἷς ἕκαστος 
ἐν μὲν τῷ καϑ' αὑτὸν μέρει κατὰ τὴν αὑτοῦ πόλιν 
τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν πλείστων νόμων ἦρχε,: κολάζων 
καὶ ἀποκτιννὺς ὅντιν᾽ ἐθελήσειεν" ἡ δὲ ἐν ἀλλήλοις 
ἀρχὴ καὶ κοινωνία κατὰ τὰς ἐπιστολὰς ἣν τὰς τοῦ 

Ποσειδῶνος, ὡς ὅ νόμος αὑτοῖς παρέδωκε, καὶ γράμ- 
ματα ὑπὸ τῶν πρώτων ἐν στήλῃ γεγραμμένα Ogsi- 
χαλκίνῃ, ἢ κατὰ μέσην τὴν νῆσον ἔκειτο ἐν ἱερῷ Πὸ- 
σειδῶνος. oi δὲ δι᾽ ἐνιαυτοῦ πέμπτου, τὸ δὲ ἐναλλὰξ 
ſærov, συνελέγοντο, τῷ τὲ ἀρτίῳ καὶ τῷ περιττῷ μέ- 
ρος ἴσον ἀπονέμοντες. ξυλλεγόμενοι δὲ, περὲ τὸ τῶν 
κοινῶν ἐβουλεύοντο, καὶ ἐξήταζον εἴτις τὸ παραβαΐ- 

. voi, καὶ ἐδίκαζον. ὅτε δὲ δικάζειν μέλλοιεν, πίστεις 
ἀλλήλοις τοιάσδε ἐδίδοσαν. πρότερον ἀφέτων ὄντων 
ταύρων ἐν τῷ τοῦ Ποσειδῶνος ἱερῷ, μύνοι γιγνόμε- 

vos δέχα ὄντες, ἐπευξάμενοι τῷ O50 κεχαρισμένον 
αὐτῷ ϑῦμα ἑλεῖν ἄνεν σιδήρου, ξύλοις καὶ βρόχοις 
ἰϑήρενον. ὃν δὲ ἕλοιεν τῶν ταύρων, πρὸς τὴν στή- 



' 444 PLATONIS e.p.130.a.b.e 

λὴν προσαγαγόντες, κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἔσφαττον 
κατὰ τῶν γραμμάτων. ἐν δὲ τῇ στήλῃ πρὸς τοῖς νό- 
poss ὕρκος ἢν, μεγάλας ἀρὰς ἐπευχόμενος τοῖς ἀλει- 
ϑοῦσιν. ὅτ᾽ οὖν κατὰ τοὺς αὑτῶν νόμους ϑύσαντες 
καϑαγίζοιεν πάντα τοῦ ταύρου τὰ μέλη, κρατῆρα 

κεράσαντες, ὑπὲρ ἑκάστου ϑρύμβον ἐνέβαλλον αἵμα- 
τος" τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ εἷς τὸ πῦρ ἔφερον, περικαϑήραντες 
τὴν στήλην. μετὰ δὲ τοῦτο, χρυσαῖς φιάλαις ἐκ τοῦ 
κρατῆρος ἀρυόμενοι, κατὰ τοῦ πυρὸς σπένδοντες 

' ἐπώμνυσαν, δικάσειν τε κατὰ τοὺς dy τῇ στήλῃ vó- 
μους, καὶ κολάσειν τε εἴτις τὲ πρότερον παραβεβη- 
κὼς εἴη, 10, τὸ αὖ μετὰ τοῦτο μηδὲν τῶν γραμμάτων 
ἑκόντες παραβήσεσϑαι" μηδὲ ἄρξειν, μηδὲ ἄρχοντι 
πείσεσθαι, πλὴν κατὰ τοὺς τοῦ πατρὸς ἐπιτάττοντι 

νόμους. ταῦτα δὲ ἐπευξάμενος ἕκαστος αὐτῶν ἑαυτῷ 
καὶ τῷ ἀφ᾽ αὑτοῦ γένει, πιὼν, καὶ ἀναϑεὶς τὴν φιά- 
λην εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ ϑεοῦ, περὶ τὸ δεῖπνον καὶ τά- 
vayxaia διέτριψεν. ἐπεὶ δὲ ἐγίγνετο σκότος, καὶ τὸ 
πῦρ ἐψυγμένον τὸ περὲὸ τὰ ϑύματα εἴη, πάντες ov- 
τως ἐνδύντες ὅτι καλλίστην κυανῇν στολὴν, ἐπὶ τὰ 
τῶν δρκωμοσιῶν καύματα χαμαὶ καϑίζοντες, νύκτωρ 
πᾶν τὸ περὶ τὸ ἱερὸν ἀποσβεννύντες πῦρ, ἐδικάζον- 
τό τε καὶ ἐδίκαζον, εἴτις vi παραβαΐνειν αὑτῶν αἶτι- 
ᾧτο τινά. δικάσαντες δὲ, τὰ δικασϑέντα, ἐπειδὴ φῶς 
γένοιτο, ἐν χρυσῷ πίνακι γράψαντες, μετὰ τῶν στο- 
λῶν μνημεῖα ἀνετίϑεσαν. νόμοι δὲ, πολλοὶ μὲν ἄλλοι 
περὶ τὰ ἱερὰ τῶν βασιλέων ἑκάστων ἦσαν ζδιοι" cd 
δὲ μέγιστα, μὴτε ποτὲ ὅπλα ἐπὶ ἀλλήλοις οἴσειν, βο- 
ηϑήσειν τε πάντας, ἄν nov τὶς αὐτῶν ἔν τινε πόλεε 



d.e.p.1321.a. CRITIAS. l 145 

τὸ βασιλικὸν καταλύει» ἐπιχειρῇ γένος. κοινῇ δὲ, 
καϑάπερ οἵ πρόσϑεν, βουλευόμενοι τὰ δόξαντα πε- 
ρὲ πολέμου καὶ τῶν ἄλλων πράξεων, ἡγεμονίαν ἀπο- 
διδόντες τῷ ̓ ἀτλαντικῷ γένει. ϑανάτου. δὲ τὸν βασι- 
λέα τῶν συγγενῶν μηδενὸς εἶναι κύριον, ἂν μὴ τῶν᾽ 
δέκα τοῖς ὑπερήμισυ δοκῇ. ταύτῃ δὴ τοσαύτην καὶ 
τοιαύτην δύναμιν ἐν ἐκείνοις τότε οὖσαν τοῖς τόποις 

ὃ ϑεὸς ἐπὶ τούσδε αὑτοὺς τόπους ξυντάξας, ἐκόμι- 

σεν ἔχ τινος τοιᾶσδε, 0; λόγος, προφάσεως" ἐπὶ πολ- 

λὲς μὲν γενεὰς, μέχρι πὲρ 7j τοῦ ϑεοῦ φύσις αὐτοῖς 
ἐξήρκει, κατήκοοἑ τε ἦσαν τῶν νόμων, καὶ πρὸς τὸ 
ξυγγενὲς ϑεῖον ὃν φιλοφρόνως εἶχον. τὰ γὰρ φρονὴ- 
uata ἄληϑινα καὶ πάντη μεγάλα ἐκέκτηντο , "ga 
TIU μετὰ φρονήσεως πρός τὸ τὰς ἀεὶ ξυμβαινούσας 
τύχας xai πρὸς ἀλλήλους χρώμενοι. διὸ, πλὴν à ἄρε- 

τῆς πάντα ὑπερορῶντες, σμικρὰ ἡγοῦντο τὰ παρόν- 

τα, καὶ ῥαδίως ἢ ἔφερον, οἷον ἄχϑος, τὸν τοῦ χρυσοῦ 
τε καὶ τῶν ἄλλων κτημάτων ὄγκον * ἀλλ οὐ μεϑὺον- 
τες ὑπὸ τρυφῆς, οὐδ᾽ ὑπὸ τοῦ — ἀβλυώττο»- 
τες ἐσφάλλοντο" γήφοντες δὲ, ὀξὺ καϑεώρων ὅτι καὶ 
ταῦτα πάντα ἐκ τῆς φιλέας τῆς κοινῆς μετὰ ἀρετῆς 

αὐξάνεται, τῇ δὲ τούτων σπουδῇ καὶ τῇ τιμῇ φϑίνει 
᾿ταῦτά τε αὐτὰ, κἀκείνη ξυναπόλλυται τούτοις. ἐκ δὴ 
λογισμοῦ τε τοιοῦτον καὶ φύσεως ϑεέας παραμενοΐῦς-. 
σης πάντ᾽ αὐτῆς ηὐξήϑη ἃ πρὶν διήλθομεν. ἐπεὶ δ᾽ 
ἡ τοῦ ϑεοῦ μὲν μοῖρα ἐξίτηλος ἐγίγνετο ἐν αὐτοῖς, 
πολλῷ τῷ ϑνητῷ καὶ πολλάκις ἀνακεραννυμένη , τὸ 
δὲ ἀνϑρώπινον ἦϑος ἐ ἐπεκράτει, τότε ἤδη Té παρόν- 
τὰ φέρειν ἀδυναμοῦντες ἡσχημόγουν, καὶ τῷ δυνα 
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μόνῳ δρᾷ» μὲν αἰσχροὶ κατεφαΐνοντο, τὰ sida 
ἀπὸ τῶν τιμιωτάτων ἀπολλύντες " τοῖς δὲ ἀδυνατοῦ- 

σιν ἀληϑινὸν πρὸς εὐδαιμονίαν βίον ὁρᾷν, τότε δὴ 
μάλιστα πάγκαλον μακάριοί τὸ ἐδοξάζοντο εἶναι, 
πλεονεξίας ἀδίκου καὶ δυνάμεως ἐμπιπλάμενοι. ϑεὸς 
δὲ ὃ ϑεῶν Ζεὺς, ἐννόμοις βασιλεύων, ἅτε δυνάμενος 
καϑορᾷν τὰ τοιαῦτα, ἐννοήσας γένος ἐπιεικὲς ἀϑλί- 
ὡς διατιϑέμενον, δίκην αὐτοῖς ἐπιϑεῖναε βουληϑ εἰς, 
iva γένοιντο ἐμμελέστεροι σωφρονισϑέντες, ξυνήγεν» 
Qe ϑεοὺς πάντας εἰς τὴν τιμιωτάτην αὐτῶν οἴχησεν, 
9 δὴ κατὰ μέσον παντὸς τοῦ κόσμου βεβηκνῖα, xe-- 
ϑορᾷ πάντα ὅσα γενέσεως μετείληφε" καὶ ξυναγεῖ- 
puc εἶπεν, 

«Δεΐπει τὰ τέλος. 
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ἘΠΕΙΔΉ “4“θήναζε οἴκοϑεν ἐκ Κλαζομενῶν ἄφι- 
κόμεϑα, xaT ἀγορὰν ἐνετύχομεν ᾿Αδειμάντῳ vs καὶ 
“Γλαύκωνι" καὶ μου λαβόμενος τῆς χειρὸς ὃ ̓ 4δεί- 

“μαντος, Xoio , ἔφη, ὦ Κέφαλε" καὶ εἴ του δέῃ τῶν 
τῇδε, ὧν ἡμεῖς δυνατοὶ, φράξε. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ, εἶπον 
ἐγὼ, πάρειμί γε ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο, δεησόμενος ὑμῶν. 
«““έγοις' ἂν, ἔφη, τὴν δέησιν. Καὶ ἐγὼ εἰπονέ" Τῷ à- 
δελφῷ ὑμῶν τῷ ὁμομητρίῳ τὲ ἦν ὄνομα; οὗ γὰρ μέ- 
μνημαιν" παῖς δέ που ἣν ὅτε τοπρότερον ἐπεδήμησα 
δεῦρο ἐκ Κλαζομενῶν. πολὺς δὲ ἤδη χρόνος ἐξ ἐκεί 
'γου. τῷ μὲν γὰρ πατρὶ, δοκῶ) Πυριλάμπης ὄνομα. 
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Πάνυ ys, ἔφη" αὑτῷ δὲ y* “Ἀντιφῶν. ἀλλὰ τὶ μά- 
λιστα πυνϑάνῃ , οἵδ᾽ , δἶπον ἐγὼ, δολῖταί τι μοὶ 
εἰσὲ, μάλα φιλόσοφοι, ἀκηκόασί τε ὅτι οὗτος ὃ M». 
τιφῶν πΠυϑοδώρῳ τινὶ Ζήνωνος ἑταίρῳ πολλὰ ἐντε- 
τύχηκε" καὶ τοὺς λόγους, oUg ποτε Σωχράτης καὶ 
Ζήνων καὶ Παρμενίδης διελέχϑησαν, πολλάκις ἀκού- 
σας τοῦ Πυϑοδώρου, ἀπομνημονεὗει. 4293, ἔ ἔφη, 
λέγεις. Τούτων τοίνυν, εἶπον, δεόμεθα ἀκοῦσαι. 
AX οὗ χαλεπὸν, ἔφη. μειράκιον γὰρ ἂν αὐτοὺς εὖ 
μάλα διεμελέτησεν. ἐπεὶ νῦν γε κατὰ τὸν πάππον τε 
καὶ ὁμώνυμον πρὸς ἱππικῇ ταπολλὰ διατρίβει. ἀλλ᾽ 
εἰ δεῖ, ἴωμεν παρ αὐτόν. ἄρτι γὰρ ἐνθένδε οἴκαδε 
οἴχεται" οἰκεῖ δὲ ἐγγὺς ἐν ἸΜελίτῃ. Ταῦτα εἰπόν- 
τες, ἐβαδίζομεν' καὶ κατελάβομεν τὸν ᾿᾿ντιφῶντα 
οἴκοι, χαλινόν τινα χαλκεὶ ἐκδιδόντα σκευάσαι. ἐπει- 
δὴ δὲ ἐκείνου ἀπηλλάγη , οἵ τε ἀδελφοὶ ἔλεγον αὐτῷ 
ὧν ἕνεκα παρενημεν, ἀνεγνώρισἑὲ T6 μὲ ἐχ τῆς προτέ- 
ρας ἐπιδημὲας, καὶ ἠσπάζετο. καὶ δεομένων ἡμῶν 
διελϑεῖν τοὺς λόγους, τὸ μὲν πρῶτον ὥκνει" ( πολὺ 
γὰρ ἔφη ἔργον εἶναι) ἔπειτα μέντοι διηγεῖτο. ἔφη 
δὲ δὴ ó 2 ̓Αντιφῶν λέγειν τὸν Πυϑόδωρον ὅτι ἀφίκο»- 
τὸ ποτὲ εἰς Παναϑήναια τὰ μεγάλα Ζήνων τε καὶ 
Παρμενίδης. τὸν μὲν οὖν Παρμενίδην, εὖ μάλα 39n 
πρεσβύτην εἶναι, σφόδρα πολιὸν, καλὸν δὲ καὶ ἀγα- 
ϑὸν τὴν ὄψιν, περὶ ἔτη μάλιστα πέντε καὶ ἑξήκοντα" 
Ζήνωνα δὲ, ἐγγὺς ἐτῶν τετταράκοντα τότε εἶναι, εὖ- 
μήκη δὲ, καὶ χαριέντα ἰδεῖν" καὶ λέγεσθαι αὐτὸν 
παιδικὰ τοῦ Παρμενίδου γεγονέναι. καταλύειν δὲ 

. αὐτοὺς ἔφη παρὰ τῷ Hoyos q. ἐκτὸς τείχους, ἐν 
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Κεραμεικῷ" οἷ δὴ «αἱ ἀφικέσθαι τόν τὸ Σωκρώτη, 
καὶ ἄλλους τινὰς us. αὐτοῦ πολλοὺς, ἐπιϑυμοῦντας ᾿ 

᾿ἀκοῦσαι τῶν τοῦ Ζήνωνος γραμμάτων. τότε γὰρ 
“αὑτὰ πρῶτον ὑπ᾽ ἐκείνων κομισϑῆναι, “Ζωχράτη δὲ 
εἶναι τότε σφόδρα νέον. ἀναγινώσκειν οὖν ἀντοῖς 
τὸν Ζήνωνα αὐτόν" τὸν δὲ Παρμενίδην τυχεῖν ἔξω 
ὄντα, καὶ εἶναι πάνυ βραχὺ ἔτι λοιπὸν τῶν λόγων 
ἀναγινωσκομένων, ἡνίκα αὐτός τὸ ἐπεισελϑεῖν ἔφη ó 
Πυϑόδωρος ἔξωϑεν, καὶ τὸν Παρμενίδην μετ᾽ αὖ- 
τοῦ, καὶ ᾿Αριστοτέλη, τὸν τῶν τριάκοντα γενόμενον" 
καὶ αμίκρ' ἅττα ἔτι ἐπακοῦσαι τῶν γραμμάτων.. οὐ 
μὴν αὐτός γε ἀλλὰ καὶ ὑπρότερον à ἀκηκοέναι τοῦ Ζήνω- 
γος. Τὸν οὖν Σωκράτη ἀκούσαντα, πάλιν τὸ κελεῦσαι 
τὴν πρώτην ὑπόϑεσιν τοῦ πρώτου. λόγου ἀναγνῶναι" 
καὶ i ἀδαγκωσϑείσης, Πῶς, φάναι, ὦ Ζήνων, τοῦτο λέ- 

γεις; εἰ πολλά ἐς: τὰ ὄντα, ὦ ὡς ἄρα δεῖ αὐτὰ ὅμοιά τε 

εἶναι καὶ ἀνόμοια; : τοῦτο δὲ ἀδύνατον. οὔτε γὰρ Td: 
ἀνόμοια, ὅμοια , οὔτε τὰ ὅμοια, ἀνόμοια οἷόντε si- 

. wu οὐχ οὕτω “λέγεις; Οὕτω, φάναι τὸν Ζήνωνα. 
| Οὐκοῦν, εἰ ἀδύνατον τά τε ἀνόμοια ὅμοιὰ εἶναι, καὶ 

τὰ ὅμοια ; ἀνόμοια, ἀδύνατον δὴ καὶ πολλὰ εἶναι; 
εἰ γὰρ πολλὰ εἴη, πάσχοι. ἂν τὰ ἀδύνατα. ἄρα τοῦ- 
τὸ ἐστιν ὃ βούλονται σοῦ οἱ λόγοι» αὖ ἄλλό τι ἢ 
διαμάχεσϑαι παραὶ πάντα τοὶ λεγόμενα, ὡς οὐ πολλά 
ἐστι; καὶ τούτου αὐτοῦ oii σσὶ τεχμήριον εἶναι ἕ- 
καστον τῶν λόγων; ; ὥστε καὶ ἡγῇ τοσαῦτα᾽ τεκμήρια 
παρέχεσϑαι, ὅσονς ep λόγους γέγραφας , ὡς σύκ 

' ἔστι πολλά; οὕτως λέγεις, ἢ ἐγὼ oUx ὀρϑῶς κατα. 
μανϑάνω; Οὔκ' ἀλλὰ, φάναι τὸν Ζήνωνα, καλῶς 

- 
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συνῆκας ὅλον τὸ γράμμα ὃ βούλεται. ἹΜανϑάνω, 
εἰπεῖν τὸν Σωκράτην, ὦ Παρμενίδη, ὅτι Ζήνων ὅδε 
οὗ μόνον τῇ ἄλλῃ σοῦ φιλίᾳ βούλεται φκειῶσϑαι, 
ἀλλὰ καὶ τῷ συγγράμματι. ταὐτὸν de γέγραφε 
τρόπον τινὰ ὅπερ σὺ. μεταβαλὼν δὲ ἡ ἡμᾶς πειρᾶται 

í ἐξαπατᾷν, ὡς ἕτερόν τι λέγων. σὺ μὲν γὰρ à» ταῖς 
ποιήμασιν ἕν φὴς εἶναι τὸ πᾶν, καὶ τούτων τεκμήρια 
παρέχῃ, καλῶς ys καὶ εὖ" ὅδε. δὲ αὖ οὗ πολλὰ φη- 
oi» εἶναι, τεκμήρια δὲ καὶ αὐτὸς πάμπολλα καὶ παμ- 
μεγέϑη παρέχεται. τὸ οὖν τὸν μὲν, ἕν φάναι, τὸν 
δὲ, μὴ πολλὰ, καὶ οὕτως ἑκάτερον λέγειν ὥστε μηδὲν 
τῶν αὐτῶν εἰρηκέναι. δοκεῖν, σχεδόν τι | λέγοντας ταὖ- 
1d, ὑπὲρ ἡμᾶς τοὺς ἄλλους φαΐνεται ἡμῖν τὰ εἰρημέ- 
να εἰρῆσϑαι. ναὶ, φάναι τὸν Ζήνωνα, ὧ Σώχρατες. 

σὺ δ᾽ οὖν τὴν ἀλήϑειαν τοῦ γράμματος οὗ παντα- 
χοῦ ἤσϑησαι. καΐτοι ὥσπέρ 78 ai 4dxouvas σκύλα- 
xig, εὖ μεταϑεῖς τε καὶ ἰχνεύεις τὰ λεχϑέντα. ἀλλὰ 
πρῶτον μὲν σε τοῦτο λανθάνει J ὅτι οὗ παντάπασιν 
οὕτω σεμνύνεται τὸ γράμμα, ὥστε ἅπερ σὺ λέγεις 
διανοηϑὲν γραφῆναι, τοὺς ἀνθρώπους δὲ ἐπικρυπεό- 

| μενον, ὥς τε μέγα διαπραττόμενον' ἀλλὰ σὺ μὲν el- 
πες τῶν συμβεβηκότων vi, ἔστι δὲ τόγε ἀληϑὲς, βοὴ- 
ϑειά τις ταῦτα τὰ γράμματα τῷ Παρμενίδον λόγῳ, 
πρὸς τοὺς ἐπιχειροῦντας αὐτὸν κωμῳδεῖν, ὡς εἰ ἕν 
ἐστι πολλὰ, καὶ 7ελοῖα συμβαΐνει πάσχειν τῷ λόγῳ, 
καὶ ἐναντία αὑτῷ. ἀντιλέγει δὴ οὖν τοῦτο τὸ. γράμ- 
μα πῤῥὸς τοὺς τὰ πολλὰ λέγοντας, καὶ ἀνταποδίδωσι 
ταῦτα καὶ πλείω" τοῦτο βουλόμενον δηλοῦν, ὡς ἔτι 
γελοιότερα πάσχοι ἂν αὐτῶν ἢ ὑπόϑεσις, ἢ, εἰ πολ- 
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Ad ἐστιν, ἢ ἢ τοῦ ἕν εἶναι, εἴτις ἱκανῶς ἐπεξίοι. δια 
τοιαὕτην δὴ φιλονεικίαν ὑπὸ viov ὄντος ἐμοῦ ἐγῤά- 

| φῆ, καί τις αὑτὸ ἢ; — γραφὲν. ὥστε οὐδὲ ἐμὲ βου- 
λεύσασϑαι ἐξεγένετο εἴτ᾽ ἐξοιστέον αὐτὸ εἰς τὸ φῶς, 
εἴτε pn. ταύτῃ οὖν σε λανϑάνει, ὦ Σώχρατες, ὅτι" 
οὐχ ὑπὸ νέου φιλονεικίας οἴει αὐτὸ  7εγράφϑοι, ἀλλ᾽ 
ὑπὸ πρεσβυτέρου φιλοτεμίας. ἐπεὶ ὃ ὅπερ y εἶπον, ov 
κακῶς ἀπείκασας. AÀX ἀποδέχομαι, φάναε τὸν Σω- 

κράτη», καὶ ἡγοῦμαι ὧς λέγεις ἔχειν. τόδε δὲ μοι si- 
πέ" oU νομίζεις εἶναι αὐτὸ καϑ᾽ avrà εἶδός τι  ὅμοι- 
ότητος, καὶ τῷ τοιούτῳ αὖ ἄἀλλό τι ἐναντίον, ὃ 0 ἔστιν 
ἀνόμοιον ; τούτοιν δὲ δυοῖν i ὄντοιν», καὶ ἐμὲ καί σε, 
καὶ τὰ ἄλλα, ἃ δὴ πολλὰ καλοῦμεν, μεταλαμβάνειν; 
καὶ τὰ μὲν τῆς ὁμοιότητος μεταλαμβάνοντα, ὅμοια 
᾿γέγνεσθαι ταύτῃ τε καὶ κατὰ τοσοῦτον ὅσον ἂν μ8- 
᾿ταλαμβάνοι; τὰ δὲ τῆς ἀνομοιότητος, ἀνόμοιαν; ; τὰ 
δὲ ἀμφοτέρων, ἀμφότερα; εἰ δὲ καὶ πάντα ἐναντίων 
ὄντων ἀμφοτέρων μεταλαμβάνει, καὶ ἔστι, τῷ μετέ- 
χειν ἀμφοῖν, ὅμοιά τε καὶ ἀνόμοια αὐτὰ αὑτοῖς, τί 
ϑαυμαστόν; εἰ μὲν yag. αὐτὰ τὰ ὅμοια: τὶς ἀπέφαι- 
»ὲν ἀνόμοιά γιγνόμενα, i ἢ τὰ ἀνόμοια à ὅμοια, τέρας 
ἂν, οἶμαι, ἦν' εἰ δὲ τὰ τούτων μετέχοντα ἀμφοτέ- 
Qu, ἀμφότερα ἀποφαΐνει πεπονθότα, οὐδὲν ἔμοιγε, 
ὦ Ζήνων, ἄτοπον. δοκεῖ" οὐδὲ γε εἰ Ἦν ἅπαντα ἀπο- 
φαΐνει τὶς, τῷ μετέχειν τοῦ ἑγὸς, καὶ ταὐτὰ ταῦτα, : 
πολλὰ, τῷ πλήϑους αὖ μετέχειν" ἀλλ εἰ 6 ἐστιν ἕν, 

αὐτὸ τοῦτο πολλὰ ἀποδείξει, καὶ αὖ τὸ πολλὰ δὴ, ̓ 
ἕν, τοῦτο. ἤδη ϑαυμάσομαι. καὶ περὶ τῶν ἄλλων &- 
πάντων ὡσαύτως" εἰ μὲν αὐτὰ τὰ γένη τὸ καὶ εἴδη. 
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ἐν αὐτοῖς ἀποφαΐνοι τἀναντία ταῦτα πάϑη πάσχον- 
τα, ἄξιον ϑαυμάζειν" st δέ us ἕν τις ἀποδείξεε ὄντα 
καὶ πολλὰ, τὶ ϑαῦμαστόν; λέγων, ὅταν μὲν βοὐύλη- 
ται πολλὰ ἀποφαΐνειν, ὡς ἕτερα μὲν 1d ἐπὶ δεξιᾷ 

« gov éari», ἕτερα δὲ τὰ ἐπὶ ἀριστερᾷ ^ καὶ ἕτερα μὲν 
τὰ πρόσϑεν, ἕτερα δὲ τὰ ὄπισϑεν" καὶ ἄνω καὶ κά- 
τὼ ὡσαύτως" (πλήϑους ydg, οἶμαι, μετέχω) ὅταν δὲ 
ἕν, ἐρεῖ ὡς ἑπτὰ ἡμῶν ὄντων εἷς ἐγὼ sip ἄνϑρωπος, 
μετέχων καὶ τοῦ ἑνός. ὥστε ἀληϑῇ ἀποφαΐνοι ἀμ- 
φότερα. ἐὰν οὖν τις τοιαῦτα ἐπεχειρῇ πολλὰ καὶ ἕν 
ταὐτὰ ἀποφαΐξειν», λίϑους καὶ ξύλα, καὶ τὰ τοιαῦτα" 

φήσομεν αὐτὸν πολλὰ καὶ &y ἀποδεικνύναι, οὗ τὸ ἕν 
πολλὰ, οὐδὲ td πολλὰ ἕ ἕν" οὐδέ τε ϑαυμαστὸν 1ὲ- 
gn, ἀλλ ἅπερ ἂν πάντες ὑμολογῶμεν. ἐὰν δέ τις 
ὧν νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον , πρῶτον μὲν διαιρῆται χωρὶς 
αὐτὰ καϑ' αὑτὰ τὰ εἴδη, οἷον ὁμοιότητά τε καὶ dyo- 
μοιότητα, καὶ πλῆϑος καὶ τὸ ἕν, καὶ στάσιν καὶ κί- 
γησιν, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα" εἶτα ἐν ἑαυτοῖς ταῦ- 
τὰ δυνάμενα συγκεράννυσθαι καὶ διακρίνεσθαι ἀ- 
ποφαΐνῃ, ἀγαίμην ἂν ἔγωγ , ἔφη, ϑαυμαστῶς, ὦ Ζή- 
yo». ταῦτα δὲ ἀνδρείως μὲν πάνυ ἡγοῦμαι πεπρα- 
γματεῦσϑαι" πολὺ μέντ᾽ ἂν ὧδε μᾶλλον, ὡς λέγω, 
ἀγασϑείην, εἴτις ἔχοε τὴν αὐτὴν ταύτην ἀπορίαν, ἐν 
αὑτοῖς τοῖς εἴδεσε παντοδαπῶς πλεχομένην, ὥσπερ 

ἐν τοῖς ὁρωμένοις διήλϑετε, οὕτω καὶ ἐν τοῖς λογι- 
σμῷ λαμβανομένοις ἐπιδεῖξαι. «“ἔγοντος δὴ, ἔφη ó 
I υϑόδωρος , τοῦ “Σωχράτους ταῦτα, αὐτὸς μὲν ole- 
σϑαι ἐφ᾽ ἑκάστου ἄχϑεσϑαι τὸν τὸ Παρμενίδην καὲ 
τὸν Ζήνωνα" τοὺς δὲ πάνυ ys αὐτῷ προσέχεεν τὸν 

- 
- 
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γοῦν, xal ϑαμὰ eig ἀλλήλους βλέποντας μειδιᾷν, ὡς 
ἀγαμένους τὸν Σωκράτην. ὅπερ ovy καὶ παυσαμέ- 
γου αὐτοῦ εἰπεῖν τὸν Παρμενίδην, ὦ ὠ “Σώκρατες, φώ. 
vat, ὡς ἄξιος εἶ ἄγασϑαι τῆς δρμῆς τῆς ἐπὶ τοὺς λό- 
γους. καὶ uos εἰπὲ, αὑτὸς σὺ οὕτως διήρησαι ὡς λέ- 

^o εις; χωρὶς μὲν εἴδη αὐτὰ ἅττα, χωρὶς δὲ τὰ τούτων 
αὖ μετέχοντα; ; καὶ τί σοι δοκεῖ εἶναι αὐτὸ ὁμοιότης 
χωρὶς, ἧς ἡμεῖς ὁμοιότητος ἔ ἔχομεν, καὶ ἕν δὴ, καὶ 

πολλά ; καὶ πάντα ὅσα δὴ νῦν Ζήνωνος ἤκουες ; 

Ἔμοιγεο, φάναι τὸν Σωκράτην. Ἦ καὶ τὰ τοιάδε, 
εἰπεῖν τὸν Παρμενίδην, οἷον δικαίου τὶ εἶδος αὐτὸ 
καϑ᾽ αὗτό; καὶ καλοῦ κἀγαθοῦ, καὶ πάντων αὖ 
τῶν τοιούτων; ; Ναὶ, φάναι. Ti δ᾽, ἀνθρώπου εἶδος 
χωρὶς ἡμῶν; καὶ τῶν οἷοι ἡ ἡμεῖς ἐσμὲν πάντων; αὖ- 
τό τι εἶδος ἀνϑρώπου, ἢ πυρὸς, ἢ ἢ καὶ ὕδατος; Er 
ἀπορίᾳ, φάναι, πολλάκις δὴ, ὦ Παρμενίδη, περὶ αὖ- 
τῶν γέγονα, πότερα χρὴ φάναι ὥσπερ περὶ ἐκείνων, 
ἢ ἄλλως. Ἢ καὶ περὲ τῶνδε, ὦ Σώκρατες, ἃ καὶ γε- 
λοῖα δόξειεν ἂν εἶναι, οἷον ϑρὶξ, καὶ πηλὸς, καὶ  ῥύ- 
πος, 7] ἀλλό τι ἀτιμότατόν τὸ καὶ φαυλότατον, ἀπο- 

ρεῖς εἴτε : χρὴ φάναι καὶ τούτων ἑκάστου εἶδος εἶναι 
χωρὶς , ὃν ἄλλο αὐτῶν ἢ ὧν ἡμεῖς μεταχειριζόμεϑα, 
εἴτε καὶ μὴ; Οὐδαμῶς, φάναι τὸν “Σωκράτην, ἀλλὰ 
ταῦτά 78 ὅπερ ὁρῶμεν, ταῦτα καὶ εἶναι" εἶδος δὲ 
τὶ αὐτῶν οἰηϑῆναι εἶναι, μὴ λέαν ἢ ἄτοπον. ἤδη 
μέντοι ποτὲ μὲ καὶ ἔϑραξε μή τι ἢ περὶ πάντων ταὖ»- 
τόν" ἔπειτα ὅταν ταύτῃ στῶ, φεύγων οἴχομαι, δείσας ' 

μὴ 71016 εἷς τινὰ ἄμυϑον φλυαρίαν ἐμπεσὼν 'διαφϑα- 
ρῶ. ἐκεῖσε, δ᾽ οὖν ΡΟΡΘΟΣ εἰς ἃ δὴ νῦν ἐλέγομεν 

( 
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εἴδη ἔχειν, περὶ ἐκεῖνα “πραγματευόμενος δεατρέβω 
Νέος γὰρ εἶ ἔτι, φάναι τὸν Παρμενίδην, ὦ Σώκρα- 
τες" καὶ οὔπω σοῦ ἀντείληπται φιλοσοφία, ὡς ἔτι 
ἀντιλήψεται xav ἐμὴν δόξαν, ὅτε οὐδὲν αὑτῶν dre 
μάσεις. νῦν δὲ ἔτε πρός ἀνθρώπων ἀποβλέπεις δό- 
ξας, διὰ τὴν ἡλικίαν. τόδε οὖν μοι εὐπὲ, δοκεῖ σοι, 
ὡς φὴς, εἴδη εἶναι ἄττα, ὧν τὰδε τὰ ἄλλα μεταλαμ- 
βϑάνοντα τὰς ἐπωνυμέας αὐτῶν ἴσχειν; olov, ὅμοιό- 
τητος μὲν μεταλαβόντα, ὅμοια" μεγέϑους δὲ, usyd- 
λα" κάλλους δὲ καὶ δικαιοσύνης, δίκαιά τὸ καὶ καλὰ 
γίγνεσθαι. Πάνυ γε, φάναι τὸν Σωκράτην. Οὐκοῦν 
ἤτοι ὅλον τοῦ εἴδους ἢ μέρους ἕκαστον τὸ μεταλαμ- 
θάνον μεταλαμβάνει; ἢ ἄλλη τὶς ἂν μετάληψις χω- 
pie τούτων γένοιτο; Καὶ πῶς ἄν; εἶπε. ΖΙότερον 
οὖν δοκεῖ σοι ὅλον τὸ εἶδος ἐν ἑκάστῳ εἶναι τῶν πολ- 
λῶν, ἕν ὄν; ἢ πῶς; Τί γὰρ κωλύει, φάναι τὸν Σὼ- 
κράτη», ὦ Παρμενίδη, ἕν εἶναι; Ἕν ἄρα ὃν καὶ ταῦ- 
τὸ ἐν πολλοῖς καὶ χωρὶς οὖσιν, ὅλον ἅμα ἕν ἔσται" 
καὶ οὕτως αὐτὸ αὑτοῦ χωρὶς ὃν εἴη. Οὐχ ἂν εἶναι, 
φάναι. Οἷον, εἰ ἡμέρα εἴη μέα καὶ ἡ αὐτὴ οὖσα, 
πολλαχοῦ ἅμα ἐστὶ, καὶ οὐδέν τε μᾶλλον αὐτὴ αὑτῆς 
χωρίς ἐστιν" οὕτω καὶ ἕκαστον τῶν εἰδῶν ὃν ἐν πᾶ- 
ew ἅμα ταὐτὸν εἴη. “Ηδέως γε, φάναι, ὦ Σώκρατες, 
ἕν ταὐτὸν ἅμα πολλαχοῦ ποιεῖς" olo» εἰ ἱστίῳ κα- 
ταπετάσας πολλοὺς ἀνθρώπους, φαίης ἐπὶ πολλοῖς 
εἶναι ὅλον. ἢ oU τὸ τοιοῦτον ἡγῇ λέγειν; Ἴσως, φά- 
ναι. Ἢ οὖν ὅλον ἐφ᾽ ἑκάστῳ τὸ ἱστίον εἴη ἂν, ἢ μέ» 
ρος αὐτοῦ ἄλλο ἐπὶ ἄλλῳ; Μέρος. ἹΜεριστὰ doe, — 
φάναι, ὦ “Σώχρατες, ἔστιν αὐτὰ τὰ εἴδη" καὶ vd ue. 
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τέχοντα αὐτῶν, μέρους ἂν μετέχοι, καὶ οὐκέτι ἐν bxd.. 
στῳ ὅλον, ἀλλὰ μέρος ἑκάστου. ἃ &» ἕν εἴη. Φαίνεται 
οὕτω p. *"H οὖν ἐϑελήσεις, ὦ “Σώκρατες, φάναι τὸ 
£v εἶδος ἦ ἡμῖν τῇ ἢ ἀληϑείᾳ μερίζεσϑαι; ; ναὶ ἔτι ἕν ἔςαι; 
Οὐδαμῶς, εἰπεῖν. Ὅρα γὰρ, φάναι, εἰ αὐτὸ τὸ μέ- 
γεϑὸος μεριεῖς, καὶ ἕκαστον τῶν πολλῶν μεγάλων, pt- 
γέϑους ψιέρει σμικροτέρῳ αὐτοῦ τοῦ μεγέθους, μέγα 
ἔσται, 9 ovx ἄλογον φανεῖται; Πάνυ γε, ἔφη. 3 
δέ; τοῦ ἔσου μέρους ἕκαστον σμικρὸν ἀπολαβόντι, 
ἕξεε ᾧ ῷ ἐλάττον: ὄντι αὐτοῦ τοῦ σου, 10 ἔ ἔχον, loó» 

τῷ ἔσται; «ἀδύνατον. ᾿Αλλὰ τοῦ σμικροῦ μέρος τὶς 
ἡμῶν ἕξει" τούτου δὲ αὐτοῦ τὸ σμικρὸν μεῖζον ἔ ἕςαι, 

ἅτε μέρους αὐτοῦ ὄντος. καὶ οὕτω δὴ αὐτὸ τὸ σμι- 
κρὸν μεῖζον ἔσται. ᾧ δ᾽ ἂν προστεϑῇ τὸ ἄφαιρε- 
ϑὲν, τοῦτο σμικρότερον 1 ἔσται, ἀλλ᾽ οὗ μεῖζον ἢ 1j πρίν. 
Οὐκ ἂν γένοιτο, φάναι, τοῦτό γε. Τίνα οὗν τρόπον, 

εἰπεῖν, ᾧ Σώχρατες, τῶν εἰδῶν σοι τἄλλα μεταλήψε- 

ται, μήτε κατὰ μέρη, μὴτε κατὰ ὅλα μεταλαμβάνειν 
δυνάμενα; OU μὰ τὸν Δία, φάναι, οὔ μοι δοκεῖ eũ- 
κολον εἶναι τὸ τοιοῦτον οὐδαμῶς διορίσασθαι. TI 
δὲ δή; πρὸς τόδε πῶς ἔχεις; Τὸ ποῖον; Oluol σε ἐκ 
τοῦ τοιοῦδε ἕν ἕκαστον εἶδος οἴεσθαι εἶναι" ὅταν 
πόλλ᾽ ἄττα μεγάλα δόξῃ σοὶ εἶναι, μία τὶς ἔσως δο- 
κεῖ ἰδέα αὕτη slvat ἐπὶ πάντα ἰδόντι, ὅϑεν ἕν τὸ μέ- 
ye ἡγῇ εἶναι. “᾿ληϑῆ λέγεις, φάναι. Τί δ᾽ αὐτὸ τὸ 
μέγα, καὶ τἄλλα τὰ μεγάλα, ἐὰν ὡσαύτως τῇ ψυχῇ 
ἐπὶ πάντα ἴδῃς, οὐχὶ ἕν τι αὖ μέγα φανεῖται, Q ταῦ- 
za πάντα ἀγάγκη μεγάλα φαένεσϑαι; Ἔοικεν. "Ao 
ἄρα εἶδος μεγέϑου; ἀναφανήσεται, παρ᾽ aU1Ó τε τὸ - 
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udysDog γεγονὸς καὶ τὰ μετέχοντα αὑτοῦ καὶ ἐπὶ 
τούτοις αὖ πᾶσιν ἕτερον, ᾧ ταῦτα πάντα μεγάλα E- 
σται" καὶ οὐκέτι δὴ ἕν ἕκαστον σοὶ τῶν εἰδῶν ἔσται, 
ἀλλ ἄπειρα τὸ πλῆϑος. ᾿Αλλὰ φάναι, ὦ Παρμενίδη, 
τὸν Σωκράτην, μὴ τῶν εἰδῶν ἕκαστον τούτων ἢ »νὄόη- 
μα, καὶ οὐδαμοῦ αὐτῷ προσήκῃ ἐγγίτεσθαι ἄλλοϑι 
ἢ ἐν ψυχῇ. οὕτω γὰρ ἂν ἕν τε ἕκαστον εἴη, καὶ ovx 
ἂν ἔτι πάσχοι ἃ νῦν δὴ ἐλέγετο. Τί οὖν; φάναε, ἕν 
ἕκαστόν ἐστι τῶν νοημάτων, νόημα δὲ, οὐδενός ; AX 
ἀδύνατον, εἰπεῖν. ᾿Αλλὰ τινός; Nal. Ὄντος, ἢ οὖκ 
ὄντος; Ὄντος. OUy ἕνός τινος, 0 ἐπὶ πᾶσιν ἐκεῖγο 
τὸ νόημα ἐπὸν νοεῖ, μέαν τινὰ οὖσαν ἰδέαν; Noi. 
Εἶτα οὐκ εἶδος ἔσται τοῦτο τὸ νοούμενον ἕν εἶναι, 
ἀεὶ ὃν τὸ αὐτὸ dni πᾶσιν; ᾿Ανάγκη αὖ φαίνεται. Τί 
δὲ δή; εἰπεῖν τὸν Παρμενίδην, οὐκ ἀνάγκη, εἰ τἄλλα 
φὴς τῶν εἰδῶν μετέχειν, ἢ δοκεῖν σοι ἐκ νοημάτων 
ἕκαστον εἶναι, καὶ πάντα νοεῖν, ἢ νοήματα ὄντα, 
ἀνόητα εἶναι; MAX οὐδὲ τοῦτο, φάναι, ἔχει λόγον. 
ἀλλ, ὦ Παρμενίδη, μάλιστα ἔμοιγε καταφαΐγεται 
ὧδε ἔχειν. τὰ μὲν εἴδη ταῦτα, ὥσπερ παραδείγματα, 
ἑστάναι, τῇ φύσει" τὰ δὲ ἄλλα, τούτοις ἐοικέναι, 
καὶ εἶναι ὁμοιώματα. καὶ ἡ μέϑεξις αὕτη τοῖς ἄλ- 
λοις γίγνεσϑαι τῶν εἰδῶν οὐκ ἄλλη τὶς ἢ εἰκασθῆναι 
αὐτοῖς. εἰ οὖν τι, ἔφη, ἔοικε τῷ εἴδει, Kk» τὸ ἐκεῖνο 
τὸ εἶδος μὴ ὅμοιον εἶναι τῷ εἰκασϑέντι, καϑόσον 
αὐτῷ ἀφωμοιώϑη; ἢ ἐστὶ τις μηχανὴ, τὸ ὅμοιον μὴ 
ὁμοίῳ εἶναι ὅμοιον; Οὐχ ἔστι. Τὸ δὲ ὅμοιον τῷ ὅ- 
μοίῳ &o' οὐ μεγάλη ἀνάγκη ἑνὸς τοῦ αὐτοῦ εἴδους 
μετέχειν; ᾿Ανάγκη. Οὗ δ᾽ ἂν τὰ ὅμοια μετέχοντα; 

"- 
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ὅμοια ἢ, οὐκ ἐκεῖνο E ἔσται adr) τὰ εἶδος; ; Παντά- 
πασι μὲν οὖν. Οὐκχ ἄρα οἷόν τὲ τι τῷ εἴδει ὅμοιον 

| εἶναι, οὐδὲ τὸ εἶδος, ἄλλῳ εἰ δὲ μὴ, παρὰ τὸ εἶδος 
ἀεὶ ἄλλο ἀναφανήσεται εἶδος" καὶ ἂν ἐκεῖνό τῳ O 
μοιον ἢ, ἕτερον αὖ" καὶ οὐδέποτε παύσεται ἀεὶ και- 
γὸν εἶδος γιγνόμενον, ἐὰν καὶ τὸ εἶδος τῷ ξαυτοῦ 
μετέχοντι ὅμοιον γέγνηται. “4ληϑέστατα λέγεις. Οὐκ 
ἄρα ὁμοιότητι τἄλλα τῶν εἰδῶν μεταλαμβάνει" ἀλλὰ 
τι ἄλλο δεῖ ζητεῖν ᾧ μεταλαμβάνει. Ἔοικεν. Ὁρᾷς 
οὗν, φάναι, ὧ ̓Σώκρατες, ὅση ἡ ἀπορέα, ἐάν τις ὡς 

εἴδη ὄντα αὐτὰ xaO. ἑαυτὰ διορίζηται; Καὶ μάλα. 
Εὖ τοίνυν ἴσϑι, φάναι, ὅτι, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέπω 
ἅπτῃ αὐτῆς ὅση ἐστὶν ἢ ἀπορία, εἰ ἕν εἶδος ἕκαστον 
τῶν ὄντων Oii τι ἀφοριζόμενος ϑήσεις. Πῶς δή; εἰ- 
πεῖν. Πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, φάναι, μέγιστον δὲ τό- 
δε εἴτις φαίη μηδὲ προσήκει» αὐτὶ γιγνώσκεσϑαι, 
ὄντα τοιαῦτα οἷα φαμὲν δεῖν εἶναι τὰ εἴδη, τῷ ταῦ- 
τὰ λέγοντι οὐκ ἂν ἔχοι τὶς ἐνδείξασθαι ὅτι ψεύδεταν 

εἰ μὴ πολλῶν μὲν τύχοι ἔμπειρος ὧν ὃ ἀμφισβητῶν, 
καὶ μὴ ἀφυὴς, ἐθέλοι δὲ πάνυ πολλὰ καὶ πόῤῥωθεν 
πραγματευομένου τοῦ ἐνδεικνυμένου ἕπεσθαι" ἀλλ 
ἀπίϑανος à ἄν εἴη ὃ ἃ ἄγνωστα αὐτὰ ἀναγκάζων εἶναι. 
πῆ δὴ, ὦ Παρμενίδη; φάναι τὸν Σωκράτη. Ὅτι, 
à “Σώκρατες, οἶμαι ἃ ἂν καὶ σε καὶ ἄλλον ὅστις αὐτὴν 
τινὰ xaO" αὑτὴν αὐτοῦ ἑκάστου οὐσίαν τίϑεται εἷ- 
va, ὁμολογῆσαι ἂν, πρῶτον μὲν μηδεμίαν αὐτῶν 
εἶναι ἐν ἡμῖν. Πῶς γὰρ ὧν αὐτὴ καϑ' abri ἔτι εἴη; 
φάναι τὸν “Σωκράτη. Καλῶς λέγεις, εἰπεῖν. “Οὐκοῦν 
καὶ ὅσαι τῶν ἰδεῶν πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν αἵ εἰσιν. αὖ-. 

- 
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ταὶ πρὸς αὑτὰς τὴν οὐσέαν ἔ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὰ 

παρ ἡμῖν eite ὁμοιώματα, eire ὃ ὅπῃ δὴ τις αὑτὰ τί- 
ϑεται, ὧν ἡμεῖς μετέχοντες J εἶναι ἕκαστα ἐπονομα- 
ζόμεϑα. τὰ δὲ i nag ἡμῖν ταῦτα, ὁμώνυμα ὄντα éxcl- 
νοις, αὐτὰ αὖ πρὸς αὗτά ἐστιν, ἀλλ᾽ ov πρὸς τὰ εἴ- 
δη, καὶ ξαυτῶν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐκείνων ὅσα αὖ ὀνομάζεται 
οὕτω. Πῶς λέγεις; φάναι τὸν Σωκράτην. Οἷον, qd» 
yas τὸν Παρμενίδην, εἴτις ἡμῶν του δεσπότης ἢ δοῦ- 
Aóg ἐστιν, οὐκ αὐτοῦ δεσπότου δήπου 0 ἐστι δεσπό- 
της, ἐκείνου δοῦλός ἐστιν" οὐδὲ αὐτοῦ δούλου, ὅ dei 
δοῦλος, δευπότης ὅ δεσπότης " ἀλλ ἄνϑρωπος ὧν 
ἀνθρώπου ἀμφότερα ταῦτά ἐστιν. αὕτη δὲ δεσπο- 
τεία, αὐτῆς δουλείας ἐ στὲν 0 ἐστε" καὶ δουλεία ὦ ὡς- 
αὕτως, αὑτὴ δουλεία αὐτῆς δεσποτείας. ἀλλ᾽ ov τὰ 

"ἐν ἡμῖν πρὸς ἐκεῖνα τὴν δύναμιν & ἔχει, οὐδὲ ἐκεῖνα 
πρὸς ἡ ἡμᾶς" αλλ, ὃ λέγω, αὐτὰ αὑτῶν καὶ πρὸς αὖὗ- 
τὰ ἐκεῖνά τὰ à ἔστι, καὶ τῷ παρ ἡμῖν ὡσαύτως πρὸς 

ἑαυτά. ἢ οὐ μανθάνεις ὃ λέγω; Πάνυ y , εἰπεῖν 
τὸν Σωχράτη, μανϑάνω. Οὐκοῦν καὶ ἐπιστήμη, qd- 
γαι, αὐτὴ μὲν 0 ἐστιν ἐπιστήμη, τῆς 0 ἐστιν ἀλήϑεια, 
αὐτῆς ἂν ἐκείνης εἴη ἐπιστήμη; Πάνυ γε. "Exdorg 
δὲ αὖ τῶν ἐπιστημῶν 7] ἐστιν, ἑκάστου τῶν ὄντων, ὃ 
ἐστιν, εἴη ἂν ἐπιστήμη. ἢ οὔ; Ναί. Ἢ δὲ nag ἡμῖν 
ἐπιστήμη, οὐ τῆς naQ ἡμῖν &v ἀληϑείας εἴη; ; καὶ 
αὖ ἑκάστη ἥ παρ᾽ ἡμῖν ἐπιστήμη, τῶν nag ἡμῖν ó»- 
τῶν ὁκάστου ἂν ἐπιστήμη συμβαίνοι εἶγαι; ᾿Ανάγκη. 
4d μὴν αὐτὰ ?t vd εἴδη, ὡς ὁμολογεῖς, οὔτε ἔχο- 
po», οὔτε παρ᾽ ἡμῖν οἷόν τε εἶναι. Οὐ γὰρ ovr. ΓΤ 
γνώσκεται δὲ γέ πον ὑπὶ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τοῦ τῆς 
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ἐπιστήμης t αὐτὰ τὰ γένη d ἐστιν ἕκαστα; Nai. "o 
: yt ἡμεῖς οὖκ ἔχομεν. Οὐ γάρ. Ovx ἄρα ὑπό γε ἡμῶν. 
γιγνώσκεται τῶν εἰδῶν οὐδέν " ἐπειδὴ αὐτῆς ἐπιστή- 

μης οὗ μετέχομεν. Οὐκ & Bote». “γνωστον. ἄρα ἡμῖν 
ἐστι καὶ αὐτὸ τὸ καλὸν ὃ ἔσει, καὶ τὸ. ἀγαϑόν" καὶ 
πάντα ἃ δὴ ὧς ἰδέας αὐτὰς οὔσας ὑπολαμβάνομεν. 

Κινδυγεύει. Ὅρα δὴ ἔτε τούτου δεινότερον τόδε. Τὸ 
ποῖον; Φαίης ἂν που, sizép ἐστιν αὐτό τι γένος ἐπι». 
στήμης, πολὺ αὐτὸ ἀκριβέστερον εἶναι ἢ τὴν παρ᾽ ἡ- 
μῶν ἐπιστήμην; καὶ κάλλος, καὶ. πάντα τὰ ἄλλα οὗ- 
7€; ἹΝαί. Οὐκοῦν, δἴπὲρ τι ἄλλο αὐτῆς ἐπιστήμης. 

. μετέχει, οὐκ ἂν τινα μᾶλλον ἢ ἢ ϑεὸν φαίης ἔ ἔχειν τὴν 
ἀκριβεστάτην ἐπιστήμην; Ἀνάγκη. "o οὖν οἷός τὸ 
αὖ ἔσται ὃ ϑεὸς τὰ παρ᾽ ἡμῖν γινώσκειν, αὐτὴν ἐπι» 

στήμην & ἔχων; τί ye οὔ; Or, € ἔφη ó Παρμεγίδης, 
ὡμολόγηται ἢ ἡμῖν, ὦ “Σώχρατες, μήτ᾽ ἐκεῖνα τὰ εἴδη 
πρὸς τὰ παρ ἡμῖν τὴν δύναμιν E ἔχειν, 4j». ἔχει, pie 
τοὶ παρ᾽ ἡμῖν, πρὸς ἐκεῖνα" ἀλλ᾿ αὐτὰ πρὸρ 1 αὑτὰ 

δκάτερα. “Ὡμολόγηται γάρ. Οὐκοῦν si παρὰ τῷ ϑεῷ 
αὕτη ἐστὶν ἡ ἀκριβεστάτη δεσποτεία, καὶ αὕτη 7 
ἀκριβισεά " ἐπιστήμη , οὔτ᾽ ἂν ü δεσποτεία ἡ ἡ ἐκείν 
yt, ἡμῶν ποτε ἂν δεσπόσειεν, οὔτ ἂν ἡ ἐπιστήμη 
ἡμᾶς γνοίη, οὐδέ τι ἄλλο τῶν παρ᾽ ἡμῖν" ἀλλὰ ὁμοῖ- 
ὡς ἡμεῖς ἐκείνων οὐκ ἄρχομον τῇ παρ᾿ ἡμῖν ἀρχῇ» 
οὐδὲ γιγνώσκομεν τοῦ ϑείου οὐδὲν, τῇ ἡμετέρῳ ἐπι» 
στήμῃ" ἐκεῖνοί τὸ αὖ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὔτε δι- 
σπόται ἡμῶν slow, οὔτε γιγνώσκουσι τὰ ἀγϑρώπινα 
πράγματα, ϑεοὶ ὄντες. ᾿Αλλὰ μὴ λίαν, ἔφη, ϑαυμα- 
υτὸς ὁ λόγος, εἴτις τὸν ϑεὸν ἀποστερήσει τοῦ εἰδέναν; 
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Ταῦτα μέντοι, ὦ «Σώχρατες, ἔφη ὅ Παρμενίδης, καὶ 
ἔτι ἄλλα πρὸς τούτοις πάνυ πολλὰ ἀναγκαῖον ἔχειν 
τὰ εἴδη, εἰ εἰσὶν αὗται oi ἰδέαι τῶν ὄντων" καὶ δριεῖ- 
ταί τις αὑτό τι ἕκαστον εἶδος ὥστε ἀπορεῖν τὸ τὸν 
ἀκούοντα, καὶ ἀμφισβητεῖν ὡς οὔτε ἐστὲ ταῦτα, εἴτε 
ὅτι μάλιστά εἴη, πολλὴ ἀνάγκη αὐτὰ εἶναι τῇ ἀνθρω- 
πίνῃ φύσει ἄγνωστα. καὶ ταῦτα λέγοντα, δοκεῖν τε 
τὶ λέγειν" καὶ, ὃ ἄρτι ἐλέγομεν, ϑαυμαστῶς ὡς δυς- 

ανάπειστον εἶναι" καὶ ἀνδρὸς πάνυ μὲν εὐφυοῦς, 
τοῦ δυνησομένου μαϑεῖν ὡς ἔστι γένος τὶ ἑκάστου, 
καὶ οὐσία αὑτὴ καϑ' αὑτήν" ἔτε δὲ ϑαυμαστοτέρου, 
τοῦ εὑρήσοντος, καὶ ἄλλον δυνησομένου διδάξαι πάν- 

^ 1&0 ταῦτα ἱκανῶς διευκρινησάμενον. “Συγχωρῶ σοι, 

ἔφη, à Παρμενίδη, ὃ ὁ Σωκράτης. πάνυ γάρ μοι κα- 
τὰ νοῦν λέγεις. ᾿Αλλὰ μέντοι , ὃἶπεν ὃ Iuguevióng, 
δἰ δή yd τις, ὠΣώκρατις, αὖ μὴ ἐάσει εἴδη τῶν ὄντων 

εἶναι. εἷς πάντα τὰ δὴ νῦν καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἀπο- 
βλέψας, μηδὲ δριεῖται εἶδος ἑνὸς ἑκάστου, οὐδὲ ὅποι 
τρέψει τὴν διάνοιαν ἕξεν, μὴ ἐῶν ἰδέαν τῶν ὄντων 
ἑκάστου τὴν αὐτὴν ἀεὶ εἶναι" καὶ οὕτω τὴν τοῦ δια- 
λέγεσθαι δύναμιν παντάπασι διαφϑερεῖ. τοῦ τοιοὺ- 
του μὲν οὖν μοι δοκεῖς καὶ μᾶλλον ἡσϑῆσϑαι. 4λη- 
ϑῆ λέγεις, φάναι. Τί οὖν ποιήσεις φιλοσοφίας πέρι; 
πῆ τρέψηῃ, ἀγνοουμένων τούτων; Οὐ πάνυ μοὶ δοκῶ 
καϑορᾷν ἕν γε τῷ παρόντι. Πρωὶ γὰρ, εἰπεῖν, srQéy 
γυμνασϑῆναι, ὦ “Σώκρατες, δρίζεσϑαι ἐπιχειρεῖς κα- 
λόν τὸ τί καὶ δίκαιον, καὶ ἀγαϑὸν ] xai ἕν ἕκαστον 
τῶν εἰδῶν. ἐνενόησα ydg xai πρώην σοῦ ἀκούων 
διαλεγομένου ἐνθάδε Ἀριστοτέλει τῷδε. καλὴ μὲν 
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οὖν καὶ ϑεία, εὖ ἴσϑι, ἡ ὁρμὴ ἣν ὁρμᾷς ἐπὸ τοὺς 1ó- 
γονς" ἕλχυσον δὲ σαντὸν καὶ γύμνασον μᾶλλον διὰ 
τῆς δοκούσης ἀχρήστου εἶναι καὶ καλουμένης ὑπὸ 
τῶν πολλῶν» ἀδολεσχίας, & ἕως ἔτι "fo εἶ" εἰ δὲ μὴ, σὲ 
διαφεύξεται ἡ ἀλήϑεια. Τίς οὖν $ τρόπος, - “φάναι, 
& παρμενέδη, τῆς γυμνασίας; Οὗτος, εἶπεν, δ Ong 
ἤκουσας Ζήνωνος. πλὴν τοῦτό ys σοῦ καὶ πρὸς ToU- 
τὸ ἠγάσϑην, εἰπόντος ὅτε oUx εἴας ἐν τοῖς δρωμένοις 
οὐδὲ περὶ ταῦτα τὴν πλάνην ἐπισκοπεῖν" ἀλλὰ περὶ 
ἐκεῖνα ἃ μάλιστα τὶς ἂν λόγῳ λάβοι, καὶ ἤδη ἂν ἢ» 
γήσαιτο εἶναι. Δοκεῖ γάρ μοι, ἔφη, ταὑτῃ γε οὐδὲν 
χαλεπὸν εἶναι, καὶ ὅμοια καὶ ἀνόμοια, καὶ ἄλλο ὅτι» 
οὔχ τὰ ὄντα πάσχοντα ἀποφαίνειν. Καὶ καλῶς y, 
ἔφη. χρὴ δὲ καὶ τόδε ἔτι πρὸς τούτῳ ποιεῖν" μὴ uó- 
γον εἰ ἔστι» Exactoy ὑποτιϑέμενον, σκοπεῖν τὰ συμ- 
βαένοντα ἐκ τῆς ὑποθέσεως, ἀλλὰ καὶ εἰ μή ἐστι τὸ 
-αὑτὸ τοῦτο ὑποτίϑεσθαι" εἶ βούλει μᾶλλον γυμνα- 
σϑῆναι. Πῶς λέγεις; φάναι. Οἷον, ἔφη, εἰ βούλει 
πιρὲ ταὑτης τῆς ὑποϑέσεως ἣν Ζήνων ὑπέϑετο, εἶ 
πολλά ἐστι, εἰ χφὴ συμβαίνειν xai αὐτοῖς τοῖς πολλοῖς 
πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς τὸ ἕν, καὶ τῷ δνὶ πρός σε αὑτὸ 
καὶ πρὸς τὰ πολλά" καὶ αὖ, εἰ μή ἐστι πολλὰ, πάλιν 
σκοπεῖν τί συμβήσεται καὶ τῷ ivi καὶ τοῖς πολλοῖς, 
καὶ ὃ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα. καὶ αὖϑις αὖ, ἐὰν ὗπο- 
ϑῆ, εἰ ἔστιν ὁμοιύτης, ἢ εἰ μή ἐστι, τί ἐφ᾽ ἑκατέρας τῆς ὗ- 
ποϑέσεως συμβήσεται καὶ αὐτοῖς τοῖς ὑποτεϑεῖσι καὶ 

τοῖς ἄλλοις, καὶ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα. καὶ περὶ 
ἀνομοίου ó αὑτὸς λόγος, καὶ περὶ κινήσεως, καὶ πορὸ 
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στάσεως, καὶ περὶ γενέσεως καὶ φϑορᾶς, καὶ περὲ μὖ- 
τοῦ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι. καὶ, bi λόγῳ; περὶ 
ὅτου ἂν ἀεὶ ὑποϑῇ, ὡς ὄντος καὶ οὐκ ὄντος, καὶ ó- 

τιοῦν ἄλλο πάϑος πάσχοντος, δεῖ σκοπεῖν τὰ αυμ- 

βαΐνοντα πρὸς αὗτὸ, καὶ πρὸς ἕκαστον τῶν ἄλλων, 
. 0, τι ἂν προέλῃ, καὶ πρὸς πλείω καὶ πρὸς ξύμπαντα 
ὡσαύτως" καὶ τὰ ἄλλα αὖ, πρὸς αὗτά τε xal πρὸς 
ἄλλο 0, τι ἂν ἀεὶ προαιρῇ" ἐάν τὸ ὡς ὃν ὑποθῇ ὃ 
ὑπετίϑεσο, ἐάν 1s ὡς μὴ ὄν" εἰ μέλλεις, τελέως γυ- 
μνασάμενος, κυρίως διόψεσϑαι τὸ ἀληϑές. Auixo- 
»ó» γ᾽, ἔφη, λέγεις, ὦ Παρμενίδη, πραγματείαν" καὶ 
οὗ σφόδρα μανϑάνω. ἀλλά μοι τί οὗ διῆλθες, av- 
τὸς ὑποϑέμενός τι, ἵνα μᾶλλον καταμάϑω; Hoài 
ἔργον, φάναι, ὦ “Σώκρατες, προστάττεις, ὡς τηλικῷ- 
δε. Ἀλλὰ σὺ, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, Ζήνων, τί ov à- 
ἦλϑες ἡ ἡμῖν; ; Καὶ τὸν Ζήνωνα ἔφη γελάσαντα φάναι, 
Αὐτοῦ, ὦ Σώκρατες, δεώμεϑα Πεαρμενίδον. μὴ γὰρ 
οὗ φωῦλον E ὃ λέγει. 3. οὐχ ὁρᾷς ὅσον ἔργον προσ- 
τάττεις; εἰ μὲν οὖν πλεέους ἦμεν , οὐχ ἂν ἄξιον ἦν 
δεῖσθαι. ἀπρεπῇ γὰρ τὰ τοιαῦτα πολλῶν ἐναντίον 

λέγειν, ἄλλως τε καὶ τηλικούτῳ. ἀγνοοῦσι γὰρ oi 
πολλοὶ ὅτι ἄνευ ταύτης τῆς διὰ πάντων διεξόδου τὸ 

καὶ πλάνης ἀδύνατον. ̓“ἐντυχόντα τῷ αἀληϑεῖ, νοῦν 
σχεῖν. ἐγὼ μὲν οὖ», à Παρμενίδη, “Σωκράτει συν- 
δέομαι, ἵνα καὶ αὐτὸς ἀχούσω διὰ χρόνου. Ταῦτα 

δὴ εἰπόντος τοῦ Ζήνωνος, ἔφη ó ̓ ἐντιφῶν φώναε τὸν 
Ἰυϑόδωρον, αὐτόν τε δεῖσϑαι τοῦ Παρμενίδου xal 
τὸν ἃ “ριστοτέλην xai τοὺς ἄλλους, ἐνδείξασϑαι ὃ 0 λέ- 
vos, καὶ μὴ ἄλλως ποιεῖν. Τὸν οὖν Παρμενέδην, 

hj 
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Ἀνάγκη, φάναι, πείϑεσθαι. καίτοι δοκῶ uoc τὸ τοῦ 
Ἰβυκείου ἵππου πεπονϑέναι" ᾧ ἐκεῖνος ἀϑλητῇ ὃ ὄν- 
τι xul πρεσβυτέρῳ, ip ἅρματι μόλλοντε ἀγωνιεῖ» 
σϑαι, καὶ δὲ ἐμπειρίαν τρέμοντι τὸ μέλλον » ἑαντὸν 
ἀπεικεζων , ἄκων ἔφη καὶ αὐτὸς, οὕτω πρεσβύτης 
ὦν, εἰς τὸν ἔρωτα ἀναγκάζεσθαι ἰέναι. χα γώ μοι: 
δοκῶ μεμνημένος μάλα φοβεῖσϑαι πῶς χρὴ τηλικόν»- 
δὲ ὄντα διανεῦσαι τοιοῦτόν τε καὶ τοσοῦτον πλῆϑος 
λόγων. ὅμως δὲ δεῖ γὰρ χαρίζεσθαι, ἐπειδὴ καὶ ὁ 
Ζήνων λέγει. oi αὐτοὶ γάρ ἐσμεν. πόϑεν οὖν δὴ ἀρ- 
ξόμεϑα; καὶ τέ πρῶτον ὑποθησόμεϑα; ἢ βούλεσϑε, 
ἐπειδή περ δοκεῖ πραγματειώδη παιδιὰν παίζειν, dz 

, ἐμοῦ ἄρξωμαι καὶ τῆς ἐμαυτοῦ ὑποϑέσεως, περὴ τοῦ 
δνὸς αὐτοῦ ὑποϑέμενος, εἴτε ἕν ἐστιν, εἴτε μὴ ἕν, τὶ 

χρὴ συ βαίνειν; Πάνυ ! μὲν οὗν, φάναι τὸν Ζήνωνα. 
Τίς oV», εἰπεῖν, μοὲ ἀποκρινεῖται; P ἢ ὃ νεώτατος; 
ἥκιστα γὰρ ἂν πολυπραγμονῇ, καὶ ἃ οἴεται μάλισὲ 
ἂν ἀποκρίένοιτο" καὶ ἅμα ἐμοὶ ἀνάπαυλα ἂν εἴη ἡ 
ἐκεένου ἀπόκρισις. Ἕτοιμός σοι, ὦ Παρμενίδη, φά- 
γαι τοῦτον τὸν "ἀριστοτέλην " ἐμὲ γὰρ λέγεις, τὸν 
νεώτατον λέγων. ἀλλ᾽ ἐρώτα ὡς ἀπυκρινουμένου δή. 
Elev- φάναι. εἰ ἕν ἐστιν, ἄλλοτι οὐκ ἂν εἴη πολλὰ 
τὸ ἕν; Πῶς γὰρ ἄν; Οὔτε ἄρα μέρος αὐτοῦ, οὔτε 
ὅλον αὐτὸ δεῖ εἶναι. Τί δή; Τὸ μέρος που, μέρος 
ὅλου ἐστί. Nai. Τί δὲ τὸ ὅλον; οὐχὶ οὗ ἂν μέρος 
μηδὲν ἃ ἀπῇ, ὅλον ἂν εἴη; Πάνυ ye “ἀμφοτέρω; ἄρα 
τὸ ἕν ἐκ μερῶν ἂν εἴη * ὅλον τὸ ὃν καὶ μέρη ἔχον. 

ἀνάγκη. ἀμφοτέρως ἂν ἄρα οὕτω τὸ ἕν πολλὰ εἴη, 
ἀλλ οὐχ ἕν. ᾿Αληϑῆ,, Δεῖ δέ ys μὴ πολλὰ ἀλλ᾽ ἕν 

L a 
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αὐτὸ εἶναι. Δεῖ. Οὔτ: ἄρα ὅλον ἔσταε, οὔτε μέρη 
ἕξει, εἰ ἕν ἔσται τὸ ἕν. Οὗ ydp. Οὐκοῦν εἰ μηδὲν ἔχει 
μέρος, οὔτ᾽ ἀρχὴν, οὔτε τελευτὴν, οὔτε μέσον ἔχει. 
μέρη γὰρ ἂν ἤδη αὐτοῦ τὰ τοιαῦτα εἴη. ᾿Ορϑῶς. 
Καὶ μὴν τελευτὴ n xai deri ; πόρας ἑκάστου. Πῶς 
δ᾽ οὔ; Ἄπειρον ἄρα τὸ ἕ B», εἰ μήτε ἀρχὴν μὴτε τελευ- 
τὴν ἔχει. "Antipo». Koi, ἄνευ σχήματος ἄρα. οὔτε 

γὰρ ἂν στρ γγύλου οὔτε εὐϑέος μετέχοι. Πῶς; 
Σερογγύλον γὲ nov ἐστὶ τοῦτο, οὗ ἂν τὸ ἔσχατα 
πανταχῆ ἀπὸ τοῦ μέσου ἶσον ἀπέχῃ. Nai. Καὶ μὴν 
εὐθὺ γε, οὗ ἂν τὸ μέσον ἀμφοῖν τοῖν ' ἐσχάτοιν ἐπὶ- 
προσϑεν ἢ. Οὕτως. Οὐκοῦν μέρη ἂν ἔχοι τὸ ἕν, 
καὶ πόλλ᾽ ἂν εἴη, εἴτ᾽ εὐθέος σχήματος elze περιφε- 
ροῦς μετέχοι. Πάνυ μὲν οὗν. Οὔτε ἄρα εὐθὺ οὔτε 
περιφερές ἐστιν" ἐπείπερ οὐδὲ μέρη ἔχει. ᾿Ὄρϑῶς. 
Καὶ μὴν τοιοῦτόν ys ὃν, οὐδαμοῦ ἂν sin. οὔτε γὰρ 
ἐν ἄλλῳ οὔτε ἐν ἑαυτῷ: εἴη. πῶς δή; Ἐν ἄλλῳ μὲν 
ὃν, κύκλῳ που ἂν περεέχοιτο ὑπὶ ἐκείνου ἐν ᾧ ἂν εἴη, 

καὶ πολλαχοῦ ἂν αὐτοῦ ἅπτοιτο πολλοῖς" τοῦ δὲ 
ἑνός τὲ καὶ ἀμεροῦς καὶ κύχλου μὴ μετέχοντος ἀδὺ- 
varo» πολλαχῆ κύκλῳ ἅπτεσϑαι. ᾿Αδύνατον. ᾿Αλλὰ 
wir αὐτό ys ἐν ἑαυτῷ ὃ ὃν, x&v ξαυτὸ εἴη περιέχον, 
ὃν οὖκ ἄλλο ἢ αὐτό" εἴπερ καὶ ἐν ἑαυτῷ εἴη. ἔν τῳ 
γὰρ τι εἶναι μὴ περιέχοντι ἀδύνατον. ᾿Αδύνατον γάρ. 
Οὐκοῦν ἕτερον μὲν ἂν τι εἴη αὐτὸ τὸ περιέχον, ἕτε- 
ρον δὲ, τὸ περιεχόμενον. οὗ γὰρ ὅλον 78 ἄμφω ταὺ- 
τὸν ἅ ἅμα πείσεται καὶ ποιήσει" καὶ οὕτω τὸ & ὃν οὐκ 
ἂν οἴη ἔτι ἕν, ἀλλὰ δύο. Οὐ ydg : οὖν. Οὐκ ἃ «go éci 
που τὸ ἕν, μήτε ἐν ἑαυτῷ μήτε ἐν ἄλλῳ ἐνόν. Οὐκ 
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ἔστιν. Ὅρα δὴ, οὕτως ἔχον, εἰ olóvrs ἐστὶν ἑστάναι 
ἢ κινεῖσϑαι. Τί δὴ γὰρ οὔ; Ὅτι κινοὐμενόν το, ἢ 
φέροιτο ἢ ἀλλοιοῖτο ἄν. avro ydg μόναι κινήσεις, 
ναί. ᾿Αλλοιούμενον δὲ τὸ ἕν ἑαυτοῦ, ἀδύνατόν που 
ὃν ἔτι που εἶναι. ᾿Αδύνατον. Οὐκ ἄρα xaT ἀλλοίω- 
Gl» ys κινεῖται. Οὗ φαίνεται. ᾿Αλλ ἄρα τῷ φέρε- 
σϑαι; Ἴσως. Καὶ μὴν, s& φέροιτο τὸ ἕν, ἤτοι ἐν 
τῷ αὐτῷ ἂν περιφέροιτο κύχλῳ, ἢ μεταλλάττοι χώ- 
ραν ἑτέραν ἐξ ἑτέρας. ᾿Ἡνὠγκη. Οὐκοῦν», κύκλῳ μὲν 
περιφερόμενον, ἐπὶ μέσου βεβηκέναι ἀνάγκη, καὶ τὰ 
περὸ τὸ μέσον φερόμενα, ἄλλα μέρη ἔχειν ἑαυτοῦ" ᾧ 
δὲ μήτε μέσου μήτε μερῶν προσήκει, τίς μηχανὴ τοῖ-. 
to κύκλῳ ποτὲ ἐπὶ τοῦ μέσου ἐνεχϑῆναι; Οὐδεμία. 
ἀλλὰ δὴ χώραν ἀμεῖβον, ἀλλοτ' ἄλλοϑι γίγνεται, καὶ 
οὕτω κινεῖται; EinsQ γε δή. Οὐκοῦν εἶναι μὲν που 
ἔν τινι αὐτὸ, ἀδύνατον ἐφάνη; Nai. Ὧρ᾽ οὖν γίγνε. 
σϑαι ἔτι ἀδυνατώτερον; Οὐκ ἐννοῶ ὅπη. Εἰ ἔν τῳ 
τὸ γίγνεται, οὐκ ἀνάγκη μὴτέ πω ἐν ἐκείνῳ εἶναι, ἔτι 
ἐγγιγνόμενον, μήτέ τι ἔξω ἐκείνου παντάπασιν," εἴ 
περ ἤδη ἐγγίγνεται; ἀνάγκη. Εἰ ἄρα τὶ ἄλλο πεί- 
σεται, τοῦτο ἐκεῖνο ἂν μόνον πάσχοι οὗ μέρη εἴη. 
τὸ μὲν γὰρ ἂν τι αὐτοῦ, ἤδη ἐν ἐχείνῳ, τὸ δὲ, ἔξω 
εἴη ἅμα. ᾿τὸ δὲ μὴ ἔγον μέρη, οὐχ οἷόντέ που ἔσται 
τρόπῳ οὐδενὶ ὅλον ἅμα μήτε ἐντὸς εἶναε τινὸς, μήτε 

ἔξω. ᾿4ληϑῆ. Οὗ δὲ μῆτε μέρη εἰσὶ, μὴτε ὅλον τυγχά- 
νει ὃν, οὗ πολὺ ἔτι ἀδυνατώτερυν ἐγγίγνευθαί που; 
μήτε κατὰ μέρη, μήτε ὅλον ἐγγιγνόμενον; Φαίνεται. 
Οὔν᾽ ἄρα nos ἰὸν καὶ ἔν τῳ γιγνόμενον, χώραν d- 
λάττει, οὔτ' ἐν τῷ αὐτῷ περιφερόμενον, οὔτε ἀλλοι- 
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οὗμενον. Οὖκ ἔοικε. Κατὰ πᾶσαν ἄρα κίνησεν τὸ 
ἕν ἀκίνητον. ᾿ἀκίνητον. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ εἶναί ys φα- 
μὲν ἔν τινε αὐτὸ ἀδύνατον. Φαμὲν γάρ. Οὐδ᾽ ἄρα 
ποτὲ ἐν τῷ αὐτῷ ἐστι. Τί δή; Ὅτι ἤδη ἂν ἐν ἐκεῖ- 
vo εἴη ἐν ᾧ τῷ αὐτῷ ἐστι. Πάνυ μὲν οὖν. "AA οὔτε 
ἐν ἑαυτῷ οὔτε ἐν ἄλλῳ οἷόντε ἣν αὐτῷ ἕν εἶναι. Οὐ 
γὰρ οὗν. Οὐδέποτε ἄρα ἐστὶ τὸ ἕν ἐν τῷ αὐτῷ. Οὐκ 
ἔοικεν. ᾿Αλλὰ μὴν τόγε μηδέποτε ἐν τῷ αὐτῷ ὃν, οὔ- 
τε ἡσυχίαν ἄγει, oUrs" ἕστηκεν, Οὐ ydg οἷόντα. Τὸ 
ἕν ἄρα, ὡς ἔοικεν, οὔτε ἕστηκεν, οὔτε κινεῖται. Οὔκ- 
ovr δὴ φαίνεταί γε. Οὐδὲ μὴν ταῦτόν γε οὔτε ἕτό- 
Qo αὔτε ξαυτῷ ἔσται, οὐδ᾽ αὖ ἕτερον οὔτε αὑτοῦ, 
οὔτε ἑτέρου ἂν εἴη. 115 δὴ; Ἕτερον μέν που ἕαυ- 
τοῦ ὃν, ἑνὸς ἕτερον ἂν εἴη, καὶ οὐκ ἂν εἴη ἕν. “4λη- 
ϑῆ. ᾿Καὶ μὴν ταὐτόν γε ἑτέρῳ ὃν, ἐκεῖνο ἂν εἴη, αὖ- 
τὸ δ᾽ οὐκ ἂν εἴη. ὥστε οὐδ᾽ ἂν οὕτως εἴη ὅπερ ἔςιν 
ἕν, ἀλλ᾽ ἕτερον ἑνός. Οὐ γὰρ οὖν. Ταὐτὸν μὲν ἄρα 
ἑτέρῳ, ἢ ἕτερον ἑαυτοῦ οὐκ ἔσται. Οὐ γάρ. Ἕτερον 
δέ γε ἑτέρου οὐκ ἔσται, ἕως ἂν ἢ ἕν. Οὗ γὰρ i»i 
προσήπεε- ἑτέρῳ τινὸς εἶναι, ἀλλὰ μόνῳ ἑτέρῳ ἑτέρον, 
ἄλλῳ δὲ οὐδενί, ᾿Ορθῶς. Τῷ μὲν ἄρα ἕν εἶναι, οὐκ 
ἔσται ἕτερον. 7| οἴει; Οὗ δῆτα. ᾿Αλλὰ μὴν, εἰ μὴ τοὺ- 
TQ, οὐχ δαυτῷ ἔσται- εἰ δὲ μὴ αὑτῷ, ὁὀὐδὲ αὐτό. 
αὐτὸ δὲ μηδαμῆ ὃν ἕτερον, οὐδενὸς ἔσται ἕτερον. 
Ορϑῶς. Οὐδὲ μὴν ταὐτὸν ξαντῷ ἔσται. Πῶς δ' οὔ; 
Οὐχ ἥπερ τοῦ ἑνὸς φύσις, αὐτὴ δήπου καὶ τοῦ ταῦ- 
τοῦ; Τί δή; Ὅτι οὐκ ἐπειδὰν ταὐτὸν γένηταί τῳ 
τὸ, ὃν γέγγεται. Ἀλλὰ τί μήν; Toig πολλοῖς ταὐτὸν 
δνόμενην, πολλὰ ἀνάγκη γίγνεσθαι, ἀλλ᾽ οὐχ ἕν. 
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95. MÀ εἰ τὸ ἕν καὶ τὸ ταὐτὸν μηδαμῆ — 
ρει, ὅπότε τὶ ταὐτὸν ἐγίγνετο, ἀεὶ ἂν ἕν ἐγίγνετο t 
καὶ ὅπότε ἕν, ταὐτόν. Πάνυ 78. Εἰ ἄρα τὸ i ἕν ἑαὺ- 

- sj ταὐτὸν ἔσται, οὐχ ἕν ἑαυτῷ ἔσται" καὶ οὕτως ἕν 
. 0», ovy ἕν ἔσται. ᾿4λλὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον. ᾿4- 
δύνατον ἄρα καὶ τῷ ivi, ἢ ἑτέρου ἕτερον εἶναι, ἢ 
ἑαυτῷ ταὐτόν. ᾿Αδύνατον. οὕτω δὴ ἕτερόν γε ἢ 
ταὐτὸν τὸ ἕν ovr ἂν αὑτῷ οὔτ᾽ ἂν ἑτέρῳ εἴη. Οὐ 
γὰρ οὖν. Οὐδὲ μὴν ὅμοιον τινὲ ἔσται οὐδ᾽ ἀνόμοιον, 
οὔϑ᾽ ἑαυτῷ οὔϑ᾽ ἑτέρῳ. Τί δή; Ὅτε τὸ ταὐτόν που 
᾿πεπονϑὸς, ὅμοιον. Nol. Τοῦ δὲ ys ἑνὸς χωρὶς ἐφά- 
νη τὴν φύσι» τὸ ταὐτόν. Ἐφάνη γάρ. za μὴν 
εἴτε πέπονϑε, χωρὶς τοῦ ἕν εἶναι, τὸ ἕν, πλείω ἂν si- 
vu πεπόνϑοι, ἢ ἕν. τοῦτο δὲ ἀδύνατον. Nai. Ov- 
δαμῶς ἔστιν ἄρα ταὐτὸν πεπονϑὸς εἶναι τὸ ἔν οὔτε 
ἄλλῳ οὔτε ἑαυτῷ. Οὐ φαίνεται. Οὐδὲ ὅμοιον ἄρα 
δυνατὸν αὐτὸ εἶναι οὔτε ἄλλῳ, οὔτε ἑαυτῷ. Οὐκ ἔοι- 

κεν, Οὐδὲ μὴν ἕτερόν ye πέπονϑεν εἶναι τὸ ἕν. καὶ 
γὰρ οὕτω πλείω ἂν πεπόνϑοι εἶναι ἢ ἕν. Πλείω γάρ. 
Τό γε μὴν ἕτερον πεπονϑὸς ἢ ἢ ξαυτοῦ, ἢ ἄλλου, dvó- 
potov ἂν εἴη ἢ ξαυτῷ ἢ ἄλλῳ" εἴπερ τὸ ταὐτὸ πεπον»- 
ϑὸς, ὅμοιον, ᾿ορϑῶς. Τὸ δέ.γε ἕν, ὡς ἔοικεν, οὖ- 
δαμῶς ὃ ἕτερο». πεπονϑὸς, οὐδαμῶς ἀνόμοιόν ἐστιν 

οὗτε ἑαυτῷ οὔτε ἑτέρῳ. Οὐ γὰρ οὖν. Οὔτε ἃ ἄρα ὅ- 
uoto», οὔτε ἀνόμοιον οὔϑ᾽ ἑτέρῳ οὔτε ἑαυτῷ ἃ ἂν sim 
τὸ ἕν. οὐ φαένεται. Καὶ μὴν τοιοῦτόν γε ὃν, οὔτε 
ἔσον οὔτε ἄνισον ἔσται, οὔτε ξαυτῷ οὔτε ἄλλῳ. πῆ 
δή; Ἴσον μὲν ὃν, τῶν αὐτῶν μέτρων ἔσται ἐκείνῳ ᾧ ῳ- 
ἂν ἴσον ἢ. Nul. Μεῖζον δὲ noy ἢ ἔλαττον ὃν, οἷς 
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μὲν ἂν σύμμετρον fj Jj, τῶν μὲν ἐλαττόνων πλείω μέτρα 
ἕξει, τῶν δὲ μειζύνων, ἐλάττω. Na& Οἷς δ᾽ ἂν μὴ 

σύμμετρον, τῶν μὲν, σμικροτέρων, τῶν δὲ, μειζόνων 
μέτρων ἔσται. Πῶς gue οὔ; Οὐκοῦν ἀδύνατον τὸ 
μὴ μετέχον τοῦ αὐτοῦ, ἢ μέτρων τῶν αὐτῶν εἶναι, ἢ 

ἄλλων ὧντινωνοῦν τῶν αὐτῶν; ᾿Αδύνατον. Ἴσον μὲν 
ἄρα oUT ἂν ἑαυτῷ οὔτε ἄλλῳ εἴη, μὴ τῶν αὐτῶν μέ- 
τρῶν ὃν. Οὔχουν φαίνεταί ys. A μὴν πλειόνων 

. γε μέτρων ὃν ἢ ἐλαττόνων, ὃ ὅσων περ μέτρων, τοσοὗ- 
τῶν καὶ μερῶν ὁ ἂν εἴη. καὶ οὕτως αὖ οὐκέτι ἕν Bgun, 
ἀλλὰ τοσαῦτα 00d περ καὶ τὰ μέτρα. ᾿Ορθῶς. Ei δὲ 
ys ἑνὸς μέτρου εἴη, ἴσον ἂν γίγνοιτο τῷ μέτρῳ. τοῦ» 
τὸ δὲ ἀδύνατον ἐφάνη, ἴσόν τῳ αὐτὸ εἶναι. "Egdyr 
γάρ. Οὔτε ἃ ἄρα ἑνὸς μέτρου μετέχον, οὔτε πολλῶν 
οὔτε ὀλέγον, οὔτε τοπαράπαν τοῦ αὐτοῦ | μοτέχον, 
οὔτε ἑαυτῷ fIOT6 , ὡς ἔοικεν, ἔσται ἴσον, οὔτε s ἄλλῳ" 
οὐδ᾽ αὖ μεῖζον οὐδὲ ἔλαττον, οὔτε ἑωυτοῦ οὔτε &zé- 
pov. Παντάπασι μὲν οὖν οὕτω. Τί δέ; πρεσβὺτε» 
ρον, ἢ νεώτερον, ἢ τὴν αὐτὴν ἡλικέαν ἔχειν τὸ ἕν δο. 
“εἴ τῳ δυνατὸν εἶναι; Z Ti δὴ γὰρ οὔ; Ὅτι nov ἡλν 
παν μὲν τὴν αὐτὴν ἔχον ἢ ἑαυτῷ ἢ E, ἄλλῳ, ἰσότητος 
χρόνον καὶ ὁμοιότητος μεϑέξει" ὧν ἐλέγομεν οὗ με- 
τεῖναε τῷ; by, οὔτε ὁμοιότητος οὔτε ἰσότητος. ἜἘλέ- 
yop ydg οὖν. Καὶ μὴν καὶ ὅτε ἀνομοιότητός τε 
καὶ ἀγισότητος οὐ μετέχει, καὶ τοῦτο ἐλέγομεν. πά- 
γυ ui» ov». πῶς οὖν oiórre ἔ ἔσται τινὸς ἢ πρεσβύ- 
τερον jj γοώτερον εἶναι, ἢ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἔχειν. 
τῳ, τοιοῦτον ὄν ; Οὐδαμῶς. Οὐκ ἄρ᾽ ἂν sim »εὧτε- 
ὑόν γε οὐδὲ πρεσβύτερον, οὐδὲ τὴν αὐτὴν ἡλιπέαν 
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ἔχον τὸ ἕν οὔτε αὑτῷ οὔτε ἄλλῳ. οὐ φαίνεται. 4p 
οὖν οὐδὲ ἐν χρόνῳ τοπαράπαν δύναιτ ἂν εἶναι τὸ 
ἕν, εἰ τοιοῦτον εἴη; ἢ οὐκ ἀνάγκη, ἐάν τι ἢ ἐν χρό- 
»q, ἀεὶ αὐτὸ αὑτοῦ πρεσβύτερον γίγνεσθαι; ;» drdy- 
x7. Οὐκοῦν τόγε πρεσβύτερον, ἀεὶ »εωτέρου πρεσ- 
βύτεφον; Τί μήν; Τὸ πρεσβύτερον ἄρα ἑαυτοῦ γι- 
γνόμενον, καὶ νεώτερον ἑαυτοῦ ἅμα γέγνεταε" εἴπερ 

& ἔχειν ὅτον πρεσβύτερον γέγνεται. Πῶς λέγεις; 
«Ὧδε. διάφορον ἕτερον ἑτέρου οὐδὲν δεῖ γίγνεσθαι 
ἤδη ὅ ὄντος διαφόρου" ἀλλὰ τοῦ μὲν ἤδη ὄντος, ἤδη 
εἶναι, τοῦ δὲ γεγονότος, γεγονέναι" τοῦ δὲ μέλλον»- 
τος, μέλλειν" τοῦ δὲ γιγνομένου, οὔτε γεγονέναι, οὔ» 
ve μέλλειν, οὔτε elvai πῶ τὸ. διάφορον * ἀλλὰ ylyve- 
σϑαι, καὶ ἄλλως οὐκ εἶναι. ἀνάγκη yág- ̓ Αλλὰ μὴν 
τόγε πρεσβύτερον διαφορότης νεωτέρου do:l, καὶ 
οὐδενὸς ἄλλου. Ἔστι γάρ. Τὸ ἄρα πρεσβύτερον 
ἑαντοῦ γιγνόμενον, ἀνάγκη καὶ νεώτερον ἅμα ἕαυ- 
τοῦ γίγνεσθαι. Ἔοικεν. ἩἩλλὰ μὴν καὶ μήτε πλείω 
ἑαυτοῦ χρόνον ylyrytaÓws , μήτ᾽ ἐλάττω: ἀλλὰ τὸν 
ἔσον χρόνον καὶ γίγνεσθαι ἑαυτῷ καὶ εἶναι, καὶ yt- 
γονέναι, καὶ μέλλειν ἔσεσϑαι. “Ἀνάγκη γὰρ οὖν καὶ 
ταῦτα. ᾿Ανάγκη ἃ ἄρα ἐστὸν, ὡς ἔοικεν, | ὅσά γε ἐν χρό- 
γῳ ἐστὶ, καὶ μετέχει τοῦ τοιούτου, ἕκαστον αὐτῶν 
τὴν αὐτὴν τὸ αὐτὸ ξαντῷ ἡλικίαν E ἔγειν, καὶ πρεσβὺ- — 
τερόν τε αὑτοῦ ἃ ἅμα καὶ »εώτερον — Κινδυ- 
veles. ᾿Αλλὰ μὴν τῷ γε ivi τῶν τοιούτων παϑηρώτων 
οὐδὲν μετῆν. Οὐ γὰρ μετῆν. Οὐδὲ ἄρα χρόνου αὖ- 
τῷ μότεστιν, οὐδ᾽ ἔστιν 8 ἔν un χρόνῳ. Obxovy δὴ, 
ὥς ys ὃ λόγος ἐρεῖ. Τί οὖν; τὸ ἦν, καὶ τὸ γέγονε, 
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καὶ τὸ ἐγίνετο, ov χρόνον μέϑεξιν δοκεῖ σημαίνειν 
τοῦ ποτε γεγονότος; ; Καὶ μάλα. Ti δέ; τὸ ἔσται, 

καὶ τὸ γενήσεται, καὶ τὸ γενηϑϑήσεται, οὗ τοῦ ἔπει- 

τα, τοῦ μέλλοντος; Ναί. Τὸ δὲ δὴ ἢ ἔστι, xi τὸ γίγνε- 

“ται, οὐ τοῦ νῦν» παρόντος; j Ildvv uéy c οὗν. Ei ἄρα τὸ ἕ ἕν 

μηδαμῆ μηδενὸς μετέχει φόνου, οὔτε ποτὲ γέγονεν, 

οὔτ᾽ ἐγίγνετο, οὔτ᾽ ἣν ποτε, οὔτε νῦν γέγονεν, οὔτε yi- 

γνεται, οὔτ᾽ ̓ ἐστὶν, οὔτ᾽ ἔπειτα γενήσεται, οὔτε ε 7ενη- 

᾿ϑήσεται, οὔτ᾽ ἔσται. "Aly iara. "Eon» οὖν oU- 

σίας ὅπως à ἄν τι μετάσχοι ἄλλως ἢ ἢ κατὰ τούτων τι; 

Οὐκ ἔστιν. οὐδαμῶς à ἄρα τὸ ἕν οὐσίας μετέχοι. Οὐχ 

ἔοικεν. . Οὐδαμῶς ἄρα é ἐστὶ τὸ ἕν. Οὐ φαίνεται. Οὐδ᾽ 
ἄρα οὕτως ἐστὲν ὥστε ἕν εἶναι. εἴη γὰρ ἂν ἤδη ὃ ὃν, καὶ 
οὐσίας μετέχον. ἀλλ᾽ ὡς ἔοικε, τὸ ἕν, οὔτε ἕν ἐςεν, οὔτε 

ἐστὸν, εἰ δεῖ τῷ τοιῷδε λόγῳ πιστεύει». Κινδυνεύει. 
Ὃ δὲ μὴ ἔστι, τούτῳ τῷ μὴ ὄντι εἴη ἂν τι, ἢ αὐτῷ, 
ἢ αὐτοῦ; Καὶ πῶς; οὐδ᾽ ἄρα ὄνομά ἐστιν αὐτῷ, 
οὐδὲ λόγος, οὐδὲ τις ἐπιστήμη, οὐδὲ αἴσϑησις, οὐδὸ 
δόξα. OV φαίνεται. Οὐδ᾽ ὀνομάζεται ἃ ἄρα, οὐδὲ M- 
γεται, οὐδὲ δοξάζεται, οὐδὲ γιγνώσκδται" οὐδὲ τι 
τῶν ὄντων αὐτοῦ αἰσϑάνεται. Οὐκ ἔοικεν. HE δυνα- 
τὸν οὖν περὶ τὸ ἕν ταῦτα οὕτως Eyti» ; Οὔκουν ἔμοι- 
78 δοκεῖ. Βούλει οὖν ἐπὶ τὴν ὑπόϑεσιν ndiw ἐξ 

«ἀρχῆς ὁπανέλθωμεν, ἐάν τι ἡμῖν ἐπανεοῦαιν ἀλλοῖον 

φανῇ; Πάνυ μὲν οὖν βούλομαι. Οὐκοῦν», ἕν εἰ Et, 
φαμὲν, τὰ συμβαίνοντα np αὐτὸ, moi ποτὲ TUJ- 
χάνει: ὕντα,  διομολογητόα ταῦτα; οὐχ οὕτω; Ναί, 
Ὅρα δὴ ἐξ ἀρχῆς. ἕν sb ἔστιν, ἦρα οἷόντε αὐτὸ εἶναι 

. μὲν, οὐσίας δὲ μὴ μετέχειν; Οὐχ οἷόν τε. Οὐκοῦν καὶ 
ςς 
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ἢ οὐσία, ToU ἑνὸς εἴη ἂν, οὗ ταὐτὸν οὖσα τῷ ἑνί. 
ov γὰρ ἂν ἐκείνη ἣν ἐχέίνου οὐσία" οὐδ᾽ ἂν ἐκεῖνο 
τὸ ἕ ἐν ἐκείνης μετεῖχεν" ἀλλ᾽ ὅμοιον ἂν ἣν λέγειν ἕν 
τε εἶναι, καὶ ἕν, ἕν. νῦν δὲ oUy αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπό- 
ϑεσις, εἰ ἕν τι xe συμβαίνειν, ἀλλ᾽ εἰ ἕν ἐστιν. οὐχ 
οὕτω; Πάνυ μὲν οὗν. ὐκοῦν ὡς ἀλλό τι σημαῖνον 

τὸ ἔστι τοῦ ἕν; “Ἀνάγκη. o οὖν ἄλλο ἢ 0, τι οὐσίας 
μετέχει τὸ ἕν, τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ λεγόμενον, ἐπειδάν τις 
συλλήβδην εἴπῃ ὅτε ἕν dari; Πάνυ ye. Πάλιν δὴ Às- 
γῶμεν,, ἕν εἰ ἔστι, τί συμβήσεται. σκόπει οὖν" οὐκ 

ἀνάγκη ταὑτην» τὴν ὑπόϑεσιν τοιοῦτον ὃ ὃν τὸ ἕν ση- 
μαένειν, οἷον» μέρη ἔχειν; ; Πῶς; Nòe. Ei τὰ ἔστι τοῦ 
Σνὸς ὄντος λέγεται, καὶ τὸ ἕν τοῦ ὄντος ἑνός" ἔστι δὲ 

οὗ τὸ αὐτὸ ἥ τε οὐσία καὶ τὸ ἕν, τοῦ αὐτοῦ δὲ ἐκεῖ» 
γου οὗ ὑπεϑέμεϑα τοῦ δνὸς ὃ ὄντος" ἄρα οὐκ ἀγάγκη 
τὸ μὲν ὅλον, ἕν ὃν εἶναι αὐτοῦ; ; τούτου δὲ yiyye- 
σϑὰι μόρια τό, s ἕν καὶ τὸ εἶναι; ἀνάγκη. 116τε- 
ρον oU» ἑκάτερον τῶν μορίων τούτων, μόριον μόνον 
προσεροῦμεν, ἢ τοῦ ὅλου μόριον τόγε μόριον προσ- 
ρητέον τρῦ ὅλου; καὶ ὅλον ἄρα ἐστὶν ὃ ἐὰν ἕν ἢ, 
καὶ μόριον £ ἔχῃ. Πάνυ 78: Τί ov» ; τῶν μορίων ixá- 
pego» τούτων τοῦ ἑνὸς ὄντος. τό, τὲ ἕν καὶ τὸ ὃν, ἄρα 
ἀπολείπεσϑον, 1 ἢ τὸ ἕν; τοῦ ὄντος εἶναι μόριον, ἢ ῆ τὸ 

ὃν, τοῦ ἑνὸς μόριον; Οὐκ ἂν εἴη. Πάλιν ἄρα καὶ τῶν 
μορίων ἑκάτερον τό, T5 ἕν ἴσχει καὶ τὸ ὃν, καὶ γί- 
γνδτάι τὸ ἐλάχιστον ἐκ δυοῖν αὖ μορίοιν τὸ μόριον" 
καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὕτως ἀεὶ, 0, τι περ ἂν 

μόριον γένηται, τούτω τὼ μορίω ἀεὶ ἴσχει. τό, τε 
γὰρ ἕν, τὸ ὃν ἀεὶ ἴσχει, καὶ τὸ ὃν τὸ ἕν" ὥστε ἀνά- 

- ^ 
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yn v ἀεὶ ιγνόμενον, μηδέποτε ὃ ἕν ναι. Ia»- 
τάπασι μὲν οὖν. Οὐκοῦν ἃ ἄπειρον ἂν τὸ πλῆϑος οὔ- 
τῷ τὸ ἕν ὃν εἴη; Eod ys. IO. δὴ καὶ τῇδε ἕτε. 
πῆ; Οὐσίας φαμὲν μετέχειν τὸ ἕν, διό ἐστιν Dv; 
Nei Καὶ διὰ ταῦτα δὴ τὸ ἕν ὃν πολλὰ ἐφάνη. Ov- 
τω. τί δή; αὑτὸ τὸ &, ὃ δὴ φαμὲν οὐσίας μετέχειν, 
ἐὰν αὐτὸ τῇ διανοίᾳ μόνον xa^ αὑτὸ λάβωμεν, ἄνευ 
τούτου οὗ φαμὲν μετέχειν ; ἀρά yt ἕν μόνον φανήσε- 
ται; ἢ καὶ πολλὰ τὸ αὑτὸ τοῦτο; "Ey ; οἶμαι £ ἔγωγε. 
ἤδωμεν δὴ ἄλλλό τι, ἕιερον μὲν ἀνάγκη τὴν οὐσίαν 
αὑτοῦ εἶναι, ἕτερον δὲ αὐτό" εἴπερ μὴ οὐσίας τὸ ἕν, 
ἀλλὰ ὡς ἑνὸς οὐσία μετέσχεν. ᾿Δνάγκη. Οὐκοῦν, εἰ 
ἕτερον μὲν 4j οὐσία, ἕτερον δὲ τὸ ἕν, οὔτε τῷ ἕν, τὸ 
ἕν τῆς οὐσίας ἕτερον, οὔτε τῷ οὐσία εἶναι, ἢ οὐσία 
τοῦ ἑνὸς ὄλλο" ἀλλὰ τῷ rigo Τὸ xal ἄλλῳ ἕτερα 
ἀλλήλων. Πάνυ μὲν οὗν. Ὥστε oU ταῦτόν — 
οὔτε τῷ ἑνὶ οὔτε τῇ οὐσίᾳ τὸ rego», πῶς 7άρ; 
οὖν ἐὰν προελώμεϑα αὐτῶν εἴτε βούλει τὴν οὐσίαν 
καὶ τὸ rego j ire τὴν οὐσίαν καὶ τὸ ἕν, εἴτε τὸ ἕν 
καὶ τὸ ἕτερον, La ovx ἐν ἑχάστῃ τῇ προαιρέσει προ- 
αἰρούμεϑα τινὲ ὦ ὀρϑῶς ἔχει καλξίσθαι ἀμφοτέρω; 

πῶς; ἴηδε. ἔστιν οὐσίαν εἰπεῖν; ; "Ern. Koi αὖϑις 
εἰπεῖν ἕν; Καὶ τοῦτο. ἾἮΑρ᾽ οὖν οὐχ ἑκάτερον αὐτοῖν 
εἴρηται; ; Ναί. Τί δ᾽ ὅταν εἴπω οὐσία ts καὶ ἕν, ἄρα 
οὐκ ἀμφοτέρω; ; Πάνυ yt. Οὐκοῦν» καὶ ἐὰν οὐσία 
τε καὶ ἕτερον, ἢ ἕτερόν τε καὶ ἕν, καὶ οὕτω πανταχῶς 
ἐφ᾽ ἕκαστον ἄμφω λέγω; j Nol. Ὥ δ᾽ ἂν ἄμφω 0936; 
προσαγορεύησϑον , ἄρα οἵἷόντε ἄμφω μὲν αὐτὼ εἶναι, 
δύο δὲ μή; Ol olóvrz. ^0 δ᾽ ἂν δύο ἦτον, ἔστι 
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vic μηχανὴ μὴ ovy ἑκάτερον αὐτοῖν ἕν εἶναι; Οὐδε- 
[4 * ΕῚ * E , e , pía. — Tovro» aga ἐπείπερ σὺν δυο ἕκαστα συμβαί- 

yet εἶναι, καὶ ἕν ἂν εἴη ἕκαστον. Φαίνεται. Εἰ δὲ 
f» ἔχαστον αὐτῶν ἐστι, συντεϑέντος ἑνὸς ὁποιονοῦν 

- [4 

gor συξυγίᾳ, οὐ τρία͵ γίγνεται τὰ πάντα; Ναί, 
Τρία δὲ, οὐ περιττά; καὶ δύο, ἄρτια, Πῶς Ó ov; 

-Γ 9 3 » 

τί δέ; δυοῖν ὄντοιν, οὐκ ἀνάγκη εἶναι καὶ δίς; καὶ 
τριῶν ὕντων, τρίς; εἴπερ ὑπάρχει τῷ τε δύο τὸ δὶς 
ἕν, καὶ τῷ τρία, τὸ τρὶς ἕν; ᾿Ανάγκη. Δυοῖν δὲ 0»- 

V φὶ » 25 ! ' " 4 » τοῖν καὶ δὶς, ovx ἀνάγκη δύο δὶς εἶναι; καὶ τριῶν 
ἢ * 3 3 ἢ 56 AN € 3 » 

καὶ τρὶς, ovx ἀναγκὴ αὖ τρία τρὶς εἶναι; Πῶς δ᾽ ov; 
τί δὲ; τριῶν ὄντων καὶ δὶς ὄντων, καὶ δυοῖν ὄντοιν 

4 4 3, 3 3 ^? ^ E i A 
καὶ τρὶς OYTOD', οὐκ ἀγναγκὴ τρία τὸ δὶς εἶναι καὶ 

δὶς τρία; Πολλή ys. "Agna τε ἄρα ἀρτιάκις ἂν εἴη 
καὶ περιττὰ περιττάκις, καὶ ἄρτια περιττάκις , καὶ 
περιττὰ ἀρτιάκις. Ἔστιν οὕτως. Δὲ οὖν ταῦτα οὔ-. 
τως ἔχει, οἴει τινὰ ἀριϑμὸν ὑπολείπεσθαι, Ov ovx 
2 ἢ 3 "m 2o € » « 3 rf» - 

ἀνάγκη εἶναι; Οὐδαμῶς ys. Ei ἄρα ἔστιν ἕν, ἀνά- 
yxn καὶ ἀριϑμὸν εἶναι. ᾿ἀνάγκη. ᾿Αλλὰ μὴν ἀρι- 
ϑμοῦ γε ὄντος, πόλλ᾽ ἂν εἴη, καὶ πλῆϑος ἄπειρον τῶν 
» MA 2 » 3 1 , N , 
õvtum. ἢ οὐκ ἄπειρος ἀριϑμος πλήϑει καὶ μετέχων» 
οὐσίας γίγνεται; Καὶ πάνυ γε. Οὐκοῦν εἰ πᾶς à- 
ριϑμὸς οὐσίας μετέχει, καὶ τὸ μόριον ἕχαστον τοῦ 
EJ - - ἢ n" 2 v ? 4 » 

ἀριϑμοῦ μετέχοι αν αὑτῆς; lNal. ᾿Επὶ πάντα ego 
00» et 25 423 1 2 

πολλὰ ὄντα ἡ οὐσία νενέμηται, καὶ οὕδενος ἀποστα-- 
vé τῶν ὄντων, οὔτε τοῦ σμικροτάτον, οὔτε TOU με- 

* » γίστον. ἢ τοῦτο μὲν ἄλογον ἔρεσϑαι; πῶς γὰρ ἂν 
δὴ οὐσία γε τῶν ὄντων xov ἀποστατοῖ; Οὐδαμῶς. 
Κατακεκερμάτισται ἄρα ὡς οἷόντε σμικρότατα καὶ. 

΄ 

} 
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οὗμενον. Ox ἔοικε. Κατὰ πᾶσαν ἄρα κίνησι» τὸ 
ἕν ἀκίνητον. "ἀκίνητον. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ εἶναί ys φα- 
μὲν ἔν τινε αὐτὸ ἀδύνατον. Φαμὲν γάρ. Οὐδ᾽ ἄρα 
ποτὲ ἐν τῷ αὐτῷ ἔστι. Τί 05; Ὅτι ἤδη ἃ ἂν ἐν ἐκεῖ-. 
»g εἴη ἐν à τῷ αὐτῷ ἐστι. Πάνυ μὲν οὖν. "4M οὔτα 
ἐν ἑαυτῷ οὔτε Ey ἄλλῳ olóvzs 3, ἣν. αὐτῷ ἕν εἶναι. Ov 
γὰρ οὖν. Οὐδέποτε ἄρα ἐστὶ τὸ ἕν ἐν τῷ αὑτῷ. Ovx 
ἔοικεν. Aa μὴν τόγε μηδέποτε ἐν τῷ αὐτῷ ὃν, οὔ- 
τε ἡσυχίαν ἄγει, οὔτε" ἕστηκεν. Οὐ γὰρ οἷόντε. Τὸ 
ἕν ἄρα, ὡς ἔοικεν, οὔτε ἕστηκεν , οὔτε κινεῖται. Οὔκχ- 
ουν δὴ φαίνεταί γε. Οὐδὲ μὴν ταὐτόν yt οὔτε ἑτέό- 
Qo αὔτε ἑαυτῷ ἔ ἔσται, οὐδ᾽ αὖ ἕτερον οὔτε αὑτοῦ, 

οὔτε ἑτέρου ἂν εἴη. ID δὴ; Ἕτερον μὲν που ἕαυ- 
τοῦ ὃν, ἑνὸς ἕτερον ἂν εἴη, καὶ οὐκ ἂν εἴη ἕν. "Αλη- 
93. Koi μὴν ταὐτόν ye ἑτέρῳ ὃν, ἐκεῖνο ἂν εἴη, αὖ- 
τὸ δ᾽ oUx ἂν εἴη. ὥστε οὐδ᾽ ἂν οὕτως εἴη ὅπερ ἕξιν 
ἕν, ἀλλ᾽ ἕτερον ἑνός. Οὐ γὰρ οὖν. Ταὐτὸν μὲν ἄρα 
ἑτέρῳ, ἢ ἕτερον ἑαυτοῦ οὐκ ἔσται. οὐ γάρ. Ἕτερον 
δὲ "d ἑτέρου ovx ἔσται, ἕως ἂν y ἕν. Οὐ γὰρ i» 
προσήκει. ἑτέρῳ τινὸς εἶναι, ἀλλὰ μόνῳ ἑτέρῳ ἑτέρου, 
ἄλλῳ δὲ οὐδενί. ᾿Ορϑῶς. Τῷ μὲν ἄρα ἕν εἶναι, οὐκ 
ἔσται ἕτερον. 7 οἴει; Οὐ δῆτα. X μὴν, εἰ μὴ Tob- 
τῳ, οὐχ ἑαυτῷ ἔσται" εἰ δὲ μὴ αὑτῷ, οὐδὲ αὐτό. 

αὐτὸ δὲ μηδαμῇ ὃν ἕτερον, οὐδενὸς ἔ ἔσται ἕτερον. 
᾿ορϑῶς. Οὐδὲ μὴν ταὐτὸν ἑαυτῷ E ἔσται. πῶς δ᾽ οὔ; ; 
Οὐχ ἥπερ τοῦ ἑνὸς φύσις, αὑτὴ δήπου καὶ τοῦ ταὺ- 
τοῦ; Τί δή; Ὅτι οὐκ ἐπειδὰν ταὐτὸν γένηταί τῳ 
τὸ, ἕν γίγνεται. Αλλὸ τί μήν; Τοῖς πολλοῖς ταὐτὸν 

ἐγόμεναν, πολλὰ ἀνάγκη γίγνεσθαι, ἀλλ᾽ οὐχ ἕν. 
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, 4$. HÀ εἰ τὸ ἕν καὶ τὸ TavtÓ» μηδαμῆ διαφέ- 
.eu. ὁπότε τὶ ταὐτὸν ἐγίγνετο, ἀεὶ ἂν ἐν ἐγίγνετο : 
καὶ ónóts ἕν, ταῦτόν. Πάνυ y. Ei ἄρα τὸ ἕ ἐν ἑαὺ- 

- τῷ ταὐτὸν ἔσται, οὐχ ἕν ἑαυτῷ ἔσται" καὶ οὕτως ἕν 
ὃν, οὐχ ἕν ἔσται. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον. ᾿4- 
δύνατον ἄρα καὶ τῷ ἑνὶ, ἢ ἑτέρου ἕτερον εἶναι, ἢ 
ἑαυτῷ ταὐτόν. ᾿Αδύνατον». Οὕτω δὴ ἕτερόν γε 7 
ταὐτὸν τὸ ἕν οὔτ᾽ ἂν αὑτῷ οὔϊ ἂν ἑτέφῳ εἴη. Οὐ 
γὰρ οὖν. Οὐδὲ μὴν ὅμοιον τινὶ ἔσται οὐδ᾽ ἀνόμοιον, 
οὔϑ᾽ ἑαυτῷ οὔϑ᾽ ἑτέρῳ. Τί δή; Ὅτι τὸ ταὐτὸν που 
'πεπονϑὸς, ὅμοιον. Ἰγαΐ, "FoU δὲ γε ἑνὸς χωρὶς ἐφά- 
γη τὴν φύσιν τὸ ταὐτόν. ᾿Εφάνη ydg. Md μὴν 
εἶτε πέπονϑε, χωρὶς τοῦ ἕν εἶναι, τὸ ἕν, πλείω ἂν si- 
us πεπόνϑοι, ἢ ἕν. τοῦτο δὲ ἀδύνατον. Nai. Οὐ- 
δαμῶς ἔστιν ἄρα ταὐτὸν πεπονϑὸς εἶναι τὸ ἕν οὔτε 
ἄλλῳ οὔτε ἑαυτῷ. Οὐ φαίνεται. Οὐδὲ ὅμοιον ἄρα 
δυνατὸν αὐτὸ εἶναι οὔτε ἄλλῳ, οὔτε ἑαυτῷ. Οὐκ ἔοι- 

 z&y.. Οὐδὲ μὴν ἕτερόν γε πέπονθεν εἶναι τὸ ἕν. καὶ 
γὰρ οὕτω πλείω ἂν πεπόνϑοι εἶναι ἢ ἕν. Πλείω γάρ. 
Τό γε μὴν ἕτερον πεπογϑὸς ἢ kavtoU, 1] ἄλλον, ἀνό- 
posov ἂν εἴη ἢ ξαυτῷ ἢ ἄλλῳ εἴπερ τὸ ταὐτὸ πεπον»- 
ϑὸς, ὅμοιον. ᾿Ορϑῶς. Τὸ δέ.γε ἕν, ὡς ἔοικεν, οὖ- 
δαμῶς ὃ ἕτερον πεπονϑὸς ; οὐδαμῶς ἀνόμοιόν ἐστιν 
οὔτε ἑαυτῷ οὔτε ἑτέρῳ. Οὐ γὰρ οὖν. Οὔτε ἃ ἄρα ὅ- 
μοιον, οὔτε ἀνόμοιον οὔϑ᾽ ἑτέρῳ οὔτε ἑαυτῷ ἃ ἂν ii 
τὸ ἕν. οὐ φαένεται. Koi μὴν τοιοῦτόν γε ὃν, οὔτε 
ἔσον οὔτε ἄνισον ἔσται, οὔτε ἑαντῷ οὔτε ἄλλῳ. nm 
δή; Ἴσον μὲν ὃν, τῶν αὐτῶν μέτρων ἔσται ἐκείνῳ ᾧ «- 
ἂν ἴσον ἢ. Nul. Μεῖζον δέ noy ἢ ἔλαττον ὃν, οἷς 

- 
- ' 
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μὲν ἂν σύμμετρον f ἢ» τῶν μὲν ἐλαττόνων πλείω μέτρα 
ἕξει, τῶν δὲ μειζύνων, ἐλάττω. Ιγαΐ. Οἷς δ᾽ ἂν μὴ 
σύμμετρον, τῶν μὲν, σμικροτέρων, τῶν δὲ, μειζόνων 
μέτρων ἔσται. Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν ἀδύνατον τὸ 
μὴ μετέχον τοῦ αὐτοῦ, ἢ μότρων τῶν αὐτῶν εἶναι, ἢ 
ἄλλων ὠντινωνοῦν τῶν αὐτῶν; ἀδύνατον. Ἴσον μὲν 
ἄρα οὔτ᾽ ἂν ἑαυτῷ οὔτε ἄλλῳ εἴη, μὴ τῶν αὐτῶν μέ- 
τρῶν 0». Οὔκουν φαίνεταί Jt Zlld μὴν πλειόνων 

. γε μέτρων ὃν ἢ ἐλαττόνων, ὃ ὁσῶν περ μέτρων, τοσοὗύ- 
τῶν καὶ μερῶν € ἂν εἴη. καὶ οὕτως αὖ οὐκέτι ἕν ἔραι, 
ἀλλὰ τοσαῦτα 0cd περ καὶ τὰ μέτρα. ᾿ἮΟρϑῶς. Εἰ δὲ 
γε ἑνὸς μέτρου εἴη, ἔσον ἂν γίγνοιτο τῷ μέτρῳ. τοῦ» 
τὸ δὲ ἀδύνατον ἐφάνη, ἴσόν τῳ αὐτὸ εἶναι. Ἐφάνη 
γάρ. Οὔτε ἄρα ἑνὸς μέτρου μετέχον, οὔτε πολλῶν 
οὔτε ὀλέγοων, ovre τοπαράπαν τοῦ αὐτοῦ | μετέχον, 
οὔτε ἑαυτῷ ποτδ, ὡς ἔοικεν, ἔσται ἔσον, οὔτε s ἄλλῳ᾽ 
οὐδ᾽ αὖ μεῖζον οὐδὲ ἔλαττον», οὔτε ἑωυτοῦ οὔτε &zé- 
ρου. Παντάπασι μὲν οὖν οὕτω, Τί δέ; πρεσβὺτεν 
ρον, ἢ νεώτερον, ἢ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν iru τὸ ἕν δο- 
xs; τῷ δυνατὸν εἶναι t Ti δὴ γὰρ οὔ; "Ori που ἣλν 
κέαν μὲν τὴν αὐτὴν ἔχον ἢ ἑαυτῷ ἢ ἦἾ ἄλλῳ, ἰσότητος 
χρόνον καὶ ὁμοιότητος μεϑέξει" ὧν ἐλέγομεν οὗ με- 
τεῖναι τῷ bri, οὔτε ὁμοιότητος οὔτε ἰσότητος. ᾿Ἐλέ- 
yop» γὰρ οὗ». Καὶ μὴν καὶ ὅτι ἀνομοιότητός τε 
καὶ ἀνισότητος οὐ μετέχει, καὶ τοῦτο ἐλέγομεν. Hd- 
γυ μὲν! οὖν. llüg οὖν οἷόντε ἔ ἔσταε τινὸς ἢ πρεσβύ- 

τερον ἢ γοώτερον εἶναι, ἢ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἢ ἔχειν. 
τῳ, τοιοῦτον ὄν; Οὐδαμῶς. Οὐκ do ἂν sig γεώτο- 
ρόν γε οὐδὲ πρευβύτερον, οὐδὲ τὴν αὐτὴν ἡλιπέαν 
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ἔχον τὸ ἕν οὔτε αὑτῷ οὔτε ἄλλῳ. Οὐ φαίνεται. Ψ 
οὖν οὐδὲ ἐν χρόνῳ τοπαράπαν δύναιτ ἂν εἶναι τὸ 
ἕν, εἰ τοιοῦτον εἴη; ἢ οὐκ ἀνάγκη, ἐάν τι 5 ἐν χρύ- 
νῳ, ἀεὶ αὐτὸ αὑτοῦ πρεσβύτερον γίγνεσθαι; » o Mvdy- 
xy. Οὐκοῦν τόγε πρεσβύτερον, ἀεὶ νεωτέρου πρεσ- 
Biregov ; Τί μήν; Τὸ πρεσβύτερον ὦ ἄρα δαυτοῦ La 
γνόμενον, καὶ νεώτερον δαυτοῦ ἅμα γέγνεται" εἴπερ 
ὁλλδι ἔχειν ὅτου πρεσβύτερον γίγνεται. Πῶς λέγεις; 

flde. διάφορον ἕτδρον ἑτέρου οὐδὲν δεῖ γίγνεσθαι 
ἤδη ὄντος διαφόρου" ἀλλὰ τοῦ μὲν ἤδη à ὄντος, ἤδη 
εἶναι, τοῦ δὲ γεγονότος, ysyorivas τοῦ δὲ. μέλλον- 
τος, μέλλειν" τοῦ δὲ γιγνομένου, οὔτε γεγοκέναι, o- 
ze μέλλειν, οὔτε εἶναί πῶ τὸ. διάφορον * ἀλλὰ γίγνε- 
σϑα;, καὶ ἄλλως οὐκ εἶναι. ᾿Ανάγκη yág- ̓ Αλλὰ μὴν 
1óys πρεσβύτερον διαφορότης νεωτέρου dori, καὶ 
οὐδενὸς ἄλλου. Ἔστι γάρ. Τὸ ἄρα πρεσβύτερον. 
ἑαυτοῦ γιγνόμενον, ἀνάγκη καὶ νεώτερον ἅμα ἕαυ- 
τοῦ γέγνεσθαι. "Eossy.. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ μήτε πλείω 
ἑαυτοῦ χρόνον γέγνεσϑϑε, μήτ᾽ ἐλάττω" ἀλλὰ τὸν 
ἔσον χρόνον καὶ γίγνεσθαι ξαυτῷ καὶ εἶναι, καὶ yt- 
γονέναι, καὶ μέλλειν ἔσεσϑαι. Ἀνάγκη γὰρ οὖν xoà 
ταῦτα. ᾿Ανάγκη ἃ ἄρα ἐστὶν, ὡς ἔοικεν, ὅσά ys ἐν χρό- 
γῳ ἐστὶ, xa) μετέχει τοῦ τοιούτου, ἕκαστον αὐτῶν 
τὴν αὐτὴν τὸ αὐτὸ δαντῷ ἡλικίαν E ἔχειν, καὶ πρεσβὺ- 
τερόν τε αὑτοῦ ἅμα καὶ »εὠτερον γίγνεσθαι. Κινδυ- ἡ 
νεύει. ᾿Αλλὰ μὴν τῷ y⸗ él τῶν τοιούτων παϑημάτων 
οὐδὲν μετῆν. Οὐ ydo μετῆν. Οὐδὲ ἄρα χρόνου αὖ- 
τῷ μότεστιν, οὐδ᾽ ἔστιν ἔ ἕν τινι χρόνῳ. Οὕκουν δὴ, 
ὥς ys ὃ e ἐρεῖ, Ti οὖν; τὸ ἦν, καὶ τὸ γέγονε, 



M . . / 

170 ^ .. PLATONIS — 

καὶ τὸ ἐγίνετο, οὗ χρόνον μέϑεξιν δοκεῖ σημαίνει» 
τοῦ ποτε 7)εγανότος; ; Καὶ μάλα. Τί δέ; τὸ ἔσται, 

καὶ τὸ 7εγήσεται, καὶ τὸ γενηϑήσεται, οὐ τοῦ ἕπει- 

τα, τοῦ μέλλοντος; Noi. Τὸ δὲ δὴ € ἔστι, xui τὸ γίγνε- 

ται, οὗ τοῦ νῦν παρόντος; ; Πάνυ μὲν οὗ». Εἰ ἄρα τὸ ἕν 

μηδαμῆ μηδενὸς μετέχει χρόνου, οὔτε ποτὲ γέδονεν, 
οὔτ᾽ ἐγίγνετο, οὔτ᾽ ἣν ποτε, οὔτε νῦν » γέγονεν, οὔτε yi- 

γνεται, οὔτ᾽ ἐστὶν, οὔτ᾽ ἔπειτα γενήσεται, οὔτε γενη- 

᾿ϑήσεται, οὔτ ἔσται. ᾿Αληϑέστατα. Ἔστιν οὖν οὔ- 

σίας ὅπως ἂν τι μετάσχοι ἄλλως 1 ἢ κατὰ τούτων τι; 

Οὐκ ἔστιν. οὐδαμῶς ἃ ἄρα τὸ ἕν οὐσίας μετέχει. Οὐχ 
ἔοεκεν. . Οὐδαμῶς 3 ἄρα d ἐστὶ τὸ ἕν. Οὐ φαίνεται. Οὐδ᾽ 
ἄρα οὕτως igtiy ὥστε ἕν εἶναι. εἴη γὰρ ἂν ἤδη ὃ ὃν, καὶ 
οὐσίας μετέχον. ἀλλ ὡς ἔοικε, τὸ ἕν, οὔτε ἕν ἐςεν, οὔτε 

ἐστὶν, εἰ δεῖ τῷ τοιῷδε λόγῳ πιστεύειν. Κινδυνεῦει. 
0 δὲ μὴ ἔστι, τούτῳ τῷ μὴ ὄντι εἴη ἂν τι, ἢ αὐτῷ, 
ἢ αὐτοῦ; Καὶ πῶς; Οὐδ᾽ ἄρα ὄνομά ἐστιν αὐτῷ, 
οὐδὲ λόγος, οὔδέ τις ἐπιστήμη, οὐδὲ αἴσϑησις, οὐδὲ 
δόξα. Οὗ φαίνεται. Οὐδ᾽ ὀνομάζεται ἄρα, οὐδὲ λέ- 
yero, οὐδὲ δοξάζεται, οὐδὲ γιζνώσκεται" οὐδὲ τι 
τῶν ὄντων αὐτοῦ αἰσθάνεται. Οὐκ ἔοικεν. ἮἯ δυνα- 
τὸν οὖν περὶ τὸ ἕν ταῦτα οὕτως ἔχειν; Οὔκονν ἔμοι- 
yt δοκεῖ. Βούλει ov» ἐπὶ τὴν ὑπόϑεσιν πάλεν ἐξ 
ἀρχῆς ἐπανέλθωμεν, ἐάν τι ἡμῖν ἐπανιοῦαιν ἀλλοῖον 
φανῇ; Πάνυ μὲν οὖν βούλομαι. Οὐκοῦν, ἕν εἰ ἔςε, 
φαμὲν, τὰ συμβαίνοντα me αὐτὸ, moid, xore TUy- 
χάνει ὄντα, διομολογητόα ταῦτα ; οὐχ οὕτω; ναί, 
Ὅρα δὴ ἐξ ἀρχῆς. ἕν εἰ ἔστιν, dpa οἷόντε αὐτὸ εἶναι 
μὲν, οὐσίας δὲ μὴ μεεέχειν; Οὐχ οἷόν τε. Οὐκοῦν καὶ 

"UNE 
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5 οὐσία, τοῦ ἐνὸς εἴη ἂν, οὗ ταὐτὸν οὖσα τῷ ἑνί, 
ov γὰρ ἂν ἐκείνη ἣν ἐκέΐνου οὐαία" οὐδ᾽ ἂν ἐκεῖνο 
τὸ i ἕν ἐκείνης μετεῖχεν" ἀλλ᾽ ὅμοιον ἂν ἣν λέγειν E ἐν 
τε εἶναι, καὶ ἕν, ἕν. γῦν δὲ ovy αὕτη ἐστὸν ἡ ὑπό- 
Senis, εἰ ἕν τι xe συμβαίνειν, ἀλλ᾽ εἰ ἕν ἐστιν. οὐχ 
οὕτω; Πάνυ μὲν οὖν. οὐκοῦν ὡς ἀλλό τι σημαῖνον 

τὸ ἔστι τοῦ ἕν; “Ἀνάγκη. 4o οὖν ἄλλο ἢ ὅ, τι οὐσίας 
μετέχει τὸ ἕν, τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ λεγόμενον, ἐπειδάν τις 
συλλήβδην εἴπῃ ὅτι £y ἐστι; Πάνυ γε. Πάλιν δὴ λὲ- 
your, , ἕν εἰ ἔστι, τί συμβήσεται. «νόπει οὖν" οὐκ 
ἀνάγκη ταύτην τὴν ὑπόϑεσιν τοιοῦτον ὃν τὸ ἕν ση- 
μαίνειν, οἷον μέρη ἔχειν; Πῶς; ἴδε. Ei τὰ ἔστι τοῦ 
Σνὸς ὄντος λέγεται, καὶ τὸ ἕν τοῦ ὄντος ἑνός" ἔστι δὲ 

οὗ τὸ αὐτὸ ἥ 1e οὐσία καὶ τὸ ἕν, τοῦ αὐτοῦ δὲ ἐκεί» 
νου οὗ ὑπεϑέμεϑα τοῦ ἑνὸς ὅ ὄντος" ἄρα οὐκ ἀγάγκη 
τὸ μὲν ὅλον, ἕν ὃν εἶναι αὐτοῦ; » τούτου δὲ yiyve- 
σϑαι μόρια τό, τε ἕν καὶ τὸ εἶναι; “ἀνάγκη. 116τε- 
Qo» οὔ» ἑκάτερον τῶν μορίων τούτων, μόριον μόνον 
προσεροῦμεν, ἢ τοῦ ὅλου μόριον τόγε μόριον προσ- 
enréo» τρῦ ὅλου; xoi ὅλον ἄρα ἐστὶν ὃ ἐὰν ἕν ἢ, 
καὶ μόριον : ἔχῃ. Πάνυ 7t Τί ov» ; τῶν μορίων ἑκά- 
τερον τούτων τοῦ ἑνὸς ὦ ὄντος τό, τε ἕν καὶ τὸ ὃν, dea 
ἀπολείπεσϑον», ἢ τὸ ἕν; τοῦ ὄντος εἶναι μόριον, ἢ A τὸ 

ὃν, τοῦ ἑνὸς μόριον; Οὐκ ἂν sin. Πάλιν ἄρα καὶ τῶν 
μορίων ἑκάτερον τό, τε ἕν ἴσχει καὶ τὸ ὃν, καὶ γί- 
7νετᾶι τὸ ἐλάχιστον ἐκ δυοῖν αὖ μορίοιν τὸ μόριον: 
καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὕτως ἀεὶ, ὃ, τε περ ἂν 
μόριον γένηται, τούτω τὼ μορίω ἃ “ἀεὶ ἴσχει. τό, τε 
γὰρ ἕν, τὸ ὃν ἀεὶ ἴσχει, καὶ τὸ ὃν τὸ ἕν" ὥστε ἀνά- 

- ΄ 
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γκη δύ᾽ ἀεὶ γιγνόμενον, μηδέποτε ἕν εἶναι. Hav- 
τάπασι μὲν οὖν. Οὐκοῦν ἄπειρον ἂν τὸ πλῆϑος οὗ- 
τῷ τὸ ἕν ὃν εἴη; Ἐοικέ ys 10i δὴ καὶ τῇδε ἔτε, 
πῆ; Obolag φαμὲν μετέχειν τὸ ἕν, διό ἐστιν Dv; 
Ἱγαΐ, Καὶ διὰ ταῦτα δὴ τὸ ἕν ὃν πολλὰ ἐφάνη. Ο- 
τω. Τί δή; αὐτὸ τὸ ἕν, 0 δὴ φαμὲν οὐσίας μετέχειν, 
ἐὰν αὐτὸ τῇ διανοίᾳ μόνον καϑ᾽ αὑτὸ λάβωμεν, ἄνευ 
τούτου οὗ φαμὲν μετέχειν, dg γε ἕν μόνον φανήσε- 
ται; ἢ καὶ πολλὰ τὸ αὐτὸ τοῦτο; Ἕν, οἶμαι ἔγωγε. 
ἴδωμεν δὴ ἄλλλύ τι, ἕιερον μὲν ἀνάγκη τὴν οὐσίαν 
αὑτοῦ εἶναι, ἕτερον δὲ αὖτό" εἴπερ μὴ οὐσίας τὸ ἕν, 
ἀλλὰ ὡς ἑνὸς οὐσία μετέσχεν. ᾿Δ4νάγκη. Οὐκοῦν, εἶ 
ὅτερον μὲν ἢ οὐσία, ἕτερον δὲ τὸ ἕν, οὔτε τῷ ἕν, τὸ 
ἕν τῆς οὐσίας ἕτερον, οὔτε τῷ οὐσία εἶναι, ἢ οὐσία 
τοῦ ἑνὸς ἄλλο" ἀλλὰ τῷ ἑτέρῳ τὸ καὶ ἄλλῳ ἕτερα 
ἀλλήλων. Πάνυ μὲν οὖν. Ὥστε οὗ ταῦτόν ἐστιν 
οὔτε τῷ ἑνὶ οὔτε τῇ οὐσίᾳ τὸ ἕτερον. Πῶς γάρ; N 
οὖν ἐὰν προελώμεϑα αὐτῶν εἴτε βούλει τὴν οὐσίαν 
καὶ τὸ ἕτερον, εἴτε τὴν οὐσίαν καὶ τὸ ἕν, εἴτε τὸ ἕν 
καὶ τὸ ἕτερον, ἄρ᾽ oUx ἐν ἑκάστῃ τῇ προαιρέσει προ- 
αἰρούμεϑα τινὲ ὦ ὀρθῶς ἔχει καλεῖσθαι ἀμφοτέρω ; 
πῶς; "Ade. ἔστιν οὐσίαν εἰπεῖν; Ἔστι. Καὶ αὖϑις 
εἰπεῖν ἕν; Καὶ τοῦτο. "AQ oW» οὐχ ἑκάτερον αὐτοῖν 
εἴρηται; Ναί. Ti δ᾽ ὅταν εἴπω οὐσία 1s καὶ ἕν, apa 
οὐκ ἀμφοτέρω; Πάνυ γε. Οὐκοῖο καὶ ἐὰν oUoía 
τε καὶ ἕτερον, ἢ ἕτερόν τὸ καὶ ἕν, καὶ οὕτω πανταχῶς 
ἐφ᾽ ἕκαστον ἄμφω λέγω; Nol. Ἃ δ᾽ ἂν ἄμφω 0996s 
προσαγορεύησϑον, ἄρα οἵόντο ἄμφω μὲν αὐτὼ εἶναι, 
δύο δὲ μή; Oly οἷόντε. "2 δ᾽ ἂν δύο ἦτον, ἔστι 
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eic μηχανὴ μὴ οὐχ ἑχάτερον αὐτοὶν ἔν εἶναι; Οὐδε- 
μία. Τούτων — ἄρα ἐπείπερ σὺν “δύο ἕκαστα συμβαί- 
yt εἶναι, καὶ ἐν ἂν εἴη ἕκαστον. Φαΐνεται. Εἰ δὲ 
ἕν ἕκαστον αὐτῶν ἐστι, συντεϑέγντος boc 07TOLOVOUY 
ἡτινιοῦν cvivyla $ οὗ τρία γίγνεται τὰ πάντα; Ναί. 
Τρία δὲ, ov περιττά; ; καὶ δύο, ἄρτια ? πῶς δ᾽ οὔ; 
Τί δέ; δυοῖν ὄντοιν, οὐκ ἀνάγκη εἶναι καὶ δίς; καὶ 
τριῶν ὄντων, τρίς; εἴπερ ὑπάρχει τῷ τε δύο τὸ δὶς 
ἕν, καὶ τῷ τρία, τὸ τρὶς ἕν; ᾿Ανάγκη. “Ιυοῖν δὲ 0»- 
τοῖν καὶ δὶς, oix ἀνάγκη δύο dis εἶναι; καὶ τριῶν 
καὶ τρὶς, οὐκ ἀνάγκη αὖ τρία τρὺς εἶναι; ; Πῶς δ᾽ οὔ; 

- TÍ δέ; τριῶν ὄντων καὶ δὲς ὄντων, καὶ δυοῖν ὄντοιν 
καὶ τρὶς ὄντοι», οὐκ ἀνάγκη τρία τε δὶς εἶναι καὶ 
δὶς τρία; Πολλὴ yt. "Agra τὸ ἄρα ἀρτιάκις ἂν εἴη 
καὶ περιττὰ περιττάκις , καὶ ἄρτια περιττάκις, καὶ 
περιττὰ ἀρτιάκις. Ἔστιν οὕτως. Ei οὖν ταῦτα οὕ- : 
τως ἔχει, οἷει τινὰ ἀριϑμὸν ὑπολείπεσθαι, ὃν οὖκ 
ἀνάγκη εἶναι; Οὐδαμῶς yt Ei ἄρα ἔστιν ἕν, ἀνά- 
γκη καὶ ἀριθμὸν εἶναι. ᾿Ανάγκη. A μὴν ἀρι- 
ϑμοῦ yt ὄντος, πόλλ᾽ ἂν εἴη, καὶ πλῆϑος ἄπειρον τῶν 
ὄντων. ἢ οὐκ ἄπειρος ἀριϑμὸς πλήϑει καὶ μετέχων 
οὐσίας γίγνεται; Καὶ πάνυ γε: Οὐκοῦν εἰ πᾶς à- 
ριϑμὸς οὐσίας μετέχει, καὶ τὸ μόριον ἕκαστον τοῦ 
ἀριϑμοῦ μετέχοι ἂν αὐτῆς; Ιγαί. ᾿Επὶ πάντα ἄρα 
πολλὰ ὄντα 7| οὐσία νενέμηται, καὶ οὐδενὸς ἀποστα-- 
τεῖ τῶν ὄντων , οὔτε τοῦ σμικροτάτου, οὔτε τοῦ us- 
γίστου. ἢ τοῦτο μὲν ἄλογον ἔρεσϑαι; πῶς γὰρ ἂν 
δὴ οὐσία γε τῶν ὄντων του ἀποστατοῖ; “Οὐδαμῶς. 
Ματακεκερμάτισται ἄρα ὡς olóvre σμικρότατα xoà. 

z 
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μέγιστα καὶ πανταχῶς ὄντα, καὶ μεμέρισται πάντων 
μάλιστα, καὶ ἔστι μέρη ἀπέραντα τῆς οὐσίας. Ἔχει 

“οὕτω. Πλεῖστα ἄρα ἐστὶ τὰ μέρη αὑτῆς. Πλεῖστα 
μέντοι. Τὶ οὖν; ἔστι τὸ αὐτῶν, 0 ἐστι μὲν μέρος τῆς 
οὐσίας, οὐδὲν μέντοι μέρος; Καὶ πῶς ἂν τοι τοῦτο 
γένοιτο; "4M ἐπεὶ πέρ γε, οἶμαι, ἐστὴν, ἀνάγκη αὖ- 
τὸ ἀεὶ, ἕως περ ἂν ἢ, ἕν γέ τι εἶναι" μηδὲν δὲ, ἀδύ- 
ψνατον. “ἀνάγκη. Πρὸς ἅπαντι ἄρα ἑκάστῳ τῷ τῆς 
οὐσίας μέρϑι πρόσεστι τὸ ἕν, οὐκ ἀπολειπόμενον οὔτε 
σμικροτέρου οὔτε μείζονος μέρους, οὔτε ἄλλου οὔδε- 
γός. Οὕτως. ἄρα οὖν ἕν ὃν, πολλαχοῦ ἅμα ὅλον 
ἐστί; τοῦτο ἄϑρει. AX ἀϑρῶ" καὶ δρῶ ὅτε ἀδὺ 
γατον. Μεμερισμένον ἄρα, εἴπερ μὴ ὅλον" ἄλλως 
γάρ που οὐδαμῶς ἅμα ἅπασ: τοῖς τῆς οὐσίας μέρεσι 
παρέσται, ἢ μεμερισμένον. Nul. Καὶ μὴν 10ys ua 
ριστὸν πολλὴ ἀνάγκη εἶναι τοσαῦτα 00d περ μέρη. 
“ἀνάγκη. OUx ἄρα ἀληϑῆ ἄρτι ἐλέγομεν, λέγοντες 
ὡς πλεῖστα μέρη ἢ οὐσία νενεμημένη εἴη. οὐδὲ ydo 
πλείω τοῦ ἑνὸς νενέμηται, ἀλλ᾽ ioo, ὧς ἔοικε, τῷ ἑνί. 
οὔτε γὰρ τὸ ὃν τοῦ ἑνὸς ἀπολείπεται, οὔτε τὸ ἕν τοῦ 
ὄντος" ἀλλ' ἐξισοῦσϑον Uo, ὄντε ἀεὶ παρὰ πάντα. 
ΖΙαντάπασιν οὕτω φαΐνεται. Τὸ ἕν ἄρα αὐτὸ κεκερ- 
ματισμένον ὑπὸ τῆς οὐσίας, πολλὰ τε καὶ ἄπειρα τὸ 
πλῆϑός ἐστι. Φαΐνεται. Οὐ μόνον ἄρα τὸ ὃν ἕν 
πολλά ἐστιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἕν, ὑπὸ τοῦ ὄντος 
διανενεμημένον, πολλὰ ἀνάγκη εἶναι. Παντάπασι 
μὲν οὖν. Καὶ μὴν ὅτι γε ὅλου τὰ μόρια, μάρια, πεπε- 
ρασμένον ἂν εἴη κατὰ τὸ ὅλον τὸ ἕγ. ἢ οὐ περιέχεται 
ὑπὸ τοῦ ὅλου τὰ μόρια; ᾿άνάγκη. ᾿Αλλὰ μὴν τόγε 
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περιέχον, πέρας ἂν εἴη. Πῶς δ᾽ οὔ; Ἰὸ ἵν ἄρα ὃν, 
ἕν τὸ ἐστί που καὶ στολλὰ, καὶ ὅλον καὶ μόρια "n καὶ 

πεπερασμένον καὶ ἄπειρον πλήϑει. Φαίνεται. o 
οὖν οὗχ, ἐπείπερ πεπερασμένον ; καὶ ἔσχατα ἔχον; ; 
᾿Ανάγκη. Τί δ᾽ εἰ ὅλον, οὗ καὶ à ἀρχὴν ἂν ἔχοι, καὶ 
μέσον καὶ τελευτήν; 5 οἷόντε τὸ ὅλον εἶναι ἃ ἄνευ 
τριῶν τούτων: xi» τοῦ ἕν ὁτιοῦν αὐτῶν ἀποστατῇ, 
ἐθελήσειε τι ὅλον εἶναι; Οὐκ ἐθελήσει. Καὶ ἀρχὴν 
δὴ, ὡς ἔοικε, καὶ τελευτὴν καὶ μέσον ἔχοι ἂν τὸ ἕν. 
Ἔχοι. ᾿Αλλὰ t μὴν TOS μέσον, ἴσον τῶν ἐσχάτων ἀπέ- 
χει. οὗ γὰρ ἂν ἄλλως μέσον εἴη. Ov γάρ. Καὶ σχή- 
ματος δή τικος, ὡς ἔοικα, τοιοῦτον ὃν μετέχοι ἂν τὸ 

5 ἤτοι εὐθέος, ἢ στρογγύλου 1 τινος μικτοῦ ἐξ 
ἀμφοῖν.. Μαετέχοι γὰρ ἄν. 4 οὖν οὕτως ἔχον, oUx 
αὑτό τὸ ἐν δαυτῷ ἔσται καὶ ἐν ἄλλῳ; Πῶς; Τῶν με- 
ρῶν που ἕκαστον ἐν τῷ ὕλῳ ἐστὶ, καὶ οὐδὲν ἐκτὸς 
τοῦ ὅλου. Οὕτω. Πάντα δὲ τὰ μέρη ὑπὸ τοῦ ὅλον 
περιέχεται ; Nal αὶ μὴν τά γε πάντα μέρη τὰ αὖ- 
τοῦ τὸ ἕν ἐστι" καὶ οὔτέ τι πλέον, οὔτε ἔλαττον » ἢ 
πεάντα. Ov γάρ; Οὐκοῦν καὶ τὸ ὅλον τὸ ἕν ἐστι; 
Πῶς δ᾽ ov; Ei ἄρα πάντα τὰ t μέρη ἐν ὅλῳ τυγχάνει 
ὄντα, ἔστι δὲ m τὸ πάντα TO ἕν , καὶ αὐτὸ τὸ ὅλον, 
περιέχεται δὲ v ὑπὸ τοῦ ὅλου τὰ πάντα, vnb τοῦ ἑνὸς 

ὧν περιέχοιτο τὸ ἕν" καὶ οὕτως ἂν ἤδη τὸ ἕν, αὐτὸ 
ἐν ἑαυτῷ εἴη. Φαίνεται. ᾿Αλλὰ μέντοι τὸγε ὅλυν αὖ 
οὐχ ἐν τοῖς μέρεσιν ἐστὶν, οὔτε ἐν πᾶσιν, οὔτε ἔν τι- 
γι. s γὰρ ἐν πᾶσιν, ἀνάγκη καὶ ἐν yl. ἔν τινι γὰρ 
δνὶ μὴ ὃν, οὐκ ἂν Pri πον δύναπο E ἔν γε ἅπασιν si- 
ναι" εἰ δὲ τοῦτο μὲν τὸ ἕν τῶν ἀπόντων ἐστὶ, τὸ δὲ 
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ὅλον ἐν τούτῳ, μὴ bà, πῶς ἔτι ἔν γε τοῖς πᾶσιν ἕν 
ἔσται; Οὐδαμῶς. Οὐδὲ μὴν ἔν τισι τῶν μερῶν. εἰ 
γὰρ ἔν τισι τὸ ὅλον εἴη, τὸ πλέον ἂν » τῷ ἐλάττονι 
εἴη" ὃ ἐστιν ἀδύνατον. ᾿Αδύνατον γάρ. M5 ὃν δ' : 
ἐν πλείοσι, μηδ᾽ ἐν ἑνὶ, μηδ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς μέρεσι τὸ 
ὅλον, oix ἀνάγκη ἐν ὁτέρῳ τινὶ εἶναι , ἢ | μηδαμοῦ ἔ ἔχε 

: εἶναι; ᾿Ανάγκη. Οὐκοῦν μηδαμοῦ μὲν ὃν, οὐδὲν e ἂν 
εἴη; ὅλον δὲ ὃν, ἐπειδὴ οὐκ ἐν αὑτῷ ἐστιν, ἀνάγκη 
ἐν ἄλλῳ εἶναι; Πάνυ 78. "Hà μὲν ἄρα τὸ ἕν, ὅλον i 
ἄλλῳ ἐστίν" ἦ δὲ τὰ πάντα μέρη. ὄντα τυγχάνει, αὖ»-- 
τὸ ἐν δαυτῷ. καὶ οὕτω τὸ ἕν ἀνάγκη αὗτό τε ἐν ἑαυ- 
τῷ εἶναι καὶ ἐν ἑτέρῳ. ᾿Ανάγκη. Οὕτω δὴ πεφυχὸς 
τὸ ἕν àQ οὐκ ἀνάγκη καὶ κινῖσϑαι καὶ ἑστάναι; 
πῆ; Ἕστηκε μέν που, εἰ ἵπερ αὑτὸ ἐν ἑαυτῷ ἐστεν.᾿ o 
yap ἑνὶ ὃν, καὶ ἐκ τούτου μὴ μεταβαῖνον, ἐν τῷ αὖ- 
τῷ ἂν εἴη, ἐν δαντῷ ὅν. Ἔστι γάρ. Τὸ δέ γε ἐν τῷ 

| αὑτῷ ἀεὶ ὅν, ἑστὼς δήπου ἀνάγκη ἀεὶ εἶναι. Πάνυ 
γε. Τί δέ; τὸ ἐν ἑτέρῳ € ἀεὶ ὃν, οὗ, τὸ ἐνανείον, ἀνά- 
y» μηδέποτ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι; μηδέποτε δὲ ὃν ἐν 
τῷ αὐτῷ, μηδὲ ἑστάναι μὴ ἑστὼς δὲ, κινεῖσθαι; 
Οὕτως. ᾿Ανάγκη ἄρα τὸ ἕν, αὐτό τε ἐν δαυτῷ ἀεὶ ὃν 
xai ἐν ἑτέρῳ, ἀεὶ κινεῖσθαί τε καὶ ἑσεάναι. Φαδεται. 
Καὶ μὴν ταὺτόν γε δεῖ εἶναι αὐτὸ éaviQ, wo) ἕτερον 
ἑαντοῦ. xa) τοῖς ἄλλοις d ὡσαύτως ταὐτόν τε καὶ Pxe- 
go» εἶναι, εἴπερ καὶ τὰ πρόσϑω. πέπωϑε. Πῶς; 
πᾶν που πρὸς ἅπαν ὧδε E ἔχμ" ἡ ἢ ταὐτόν ἐστιν, ἢ ἕξε- 

eor d, ἐὰν μὴ ταὐτὸν ἢ μυδ᾽ ἕτερον, μέρος ἂν 
εἴη τούτον πρὸς ὃ οὕτως ἔχα, ἢ ὡς πρὸς μέρος 
ὅλον ἄν εἴη. Φαίνεται. Ἶάρ᾽ οὖν τὸ ἕν, αὐτὸ αὖ- 
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τοῦ μέρος ἐστίν; Οὐδαμῶς. Οὐδ᾽ ἄρα ὡς πρὸς μέρος, 
αὐτὸ αὑτοῦ ὅλον ἂν εἴη, πρὸς ξαυτὸ μέρος ὄν. Οὗ 
γὰρ οἷόν τε. ᾿Αλλ ἄρα ἕτερόν ἐστιν ἑνὸς τὸ ἕν; 
Οὐ δῆτα. Οὖὔκ ἄρα ἑαυτοῦ γε ἕτερον ἄν εἴη. «Οὗ 
μέντοι. Ei οὖν μὴτε ἕτερον, μὴτε ὅλον, μήτε μέρος 
αὐτὸ πρὸς ἑαυτό ἐστιν, οὐκ ἀνώγκη ἤδη ταὐτὸν εἶν 
ναὶ αὐτὸ ἑαυτῷ; ᾿Ανάγκη. Τί δέ; τὸ ἑτέρωϑι ὃν αὖ» 
τὸ ἑαυτοῦ ἐν τῷ αὐτῷ ὄντος ξαυτῷ, οὐκ ἀνάγκη αὐτὸ 
ἑαυτοῦ ἕτερον εἶναι, εἴπερ καὶ ἑτέρωθι ἔσται; Ἔμοι» 

. gs δοκεῖ. Οὕτω μὴν ἐφάνη ἔχον τὸ ἕν, αὐτό τε ἐν 
ἑαυτῷ ὃν ἅμα καὶ ἐν ἑτέρῳ. ᾿Εφάνη γάρ. Ἕτερον 
ἄρα, ὡς ἔοικεν, εἴη ταύτῃ ἂν ἑαυτοῦ τὸ ἕν. "Εοικε. 
Τί οὖν; εἰ τουτὶ ἕτερόν ἐστιν, οὐχ ἑτέρου ὄντος ἕτϑ» 
go» ἔσται; ᾿ἀνάγκη. Οὐκοῦν ὅσα μὴ ἕν ἐστιν, day 
ἕτερα τοῦ ἑνός; καὶ τὸ ἕν, τῶν μὴ ἕν; Πῶς δ᾽ οὔ; 
Ἕτερον ἂν εἴη ἄρα τὸ ἕν τῶν ἄλλων. Ἕτερον. Ὅρα 
δή" αὐτό 18 ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον, p ovx ἐναντία 

ἀλλήλοις; Πῶς δ᾽ οὔ; Ἦ οὖν ἐθελήσει ταὐτὸν ἐν τῷ 

ἑτέρῳ, ἢ ἕτερον ἐν ταὐτῷ ποτε εἶναι; Οὐκ ἐθελήσει. 

Ei ὥρα τὸ ἕτερον ἐν ταὐτῷ μηδέποτε Faros, οὐδὲν 

ἔστι τῶν ὄντων ἐν à ἐστι τὸ ἕτερον χρόνον οὐδένα. 
εἰ γὰρ ὄντινοῦν εἴη Ey τῳ, ἐκεῖνο» ἂν τὸν χρόνον ἐν 
ταὐτῷ εἴη τὸ ἕτερον. οὐχ οὕτως; Οὕτως. Ἐπειδὴ δ᾽ 

οὐδέποτε ἐν τῷ αὐτῷ ἐστιν, οὐδέποτε ἔν τινε τῶν ó»- 

τῶν ἂν εἴη τὸ ἕτερον. Andi; OUr ἄρα ἐν τοῖς μὴ 

ἕν, otra ἐν τῷ íi εἴη ἂν τὸ ἕτερον. Οὐ γὰρ ovr. 

Οὐκ ἄρα τῷ ξτέρῳ γ᾽ ἂν εἴη τὸ ἕν, τῶν μὴ ἕν, οὐδὲ 

τὸ μὴ ἕν, τοῦ ἑνὰς ἕτερα. Οὗ γάρ. Οὐδὲ μὴν ἑαντοῖς 
γε ἕτερ᾽ ὅσ εἴη ἀλλήλων, μὴ μετέχοντα τοῦ ἑτέρου, 

Prar. T, VIL, ΟΜ Goc 
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πῶς γάρ ; Εἰ δὲ μήτε ἑαυτοῖς ἕτερά ἐστε ] ure τῷ 
ἑτέρῳ, οὐ πάντη ἂν ἤδη ἐκφύγοι τὸ μὴ ἕτερα εἶναι 
ἀλλήλων. “Ἐκφεύγοι. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦ ἑνός ys με- 
siye τὰ μὴ ἕν. οὐ γὰρ ἂν μὴ ἕν ἦν, ̓ἀλλά πη ἂν ὃν 
ἦν. 425i. Οὐδ᾽ ἂν ὃν ἀριϑμὸς εἴη ἄρα τὰ μὴ ἕν. οὐ- 
δὲ ydg ἂν οὕτω μὴ ἔν ἡν παντάπασιν, ἀριϑμόὸν γ8 
ἔχοντα. Οὐ γὰρ οὖν. τί δέ; τὰ μὴ ἕν, τοῦ ἑνὸς à ἄρα 
μόριά ἐστιν; ἢ κἂν οὕτω μετεῖχε τοῦ ἑνὸς τὰ μὴ ἕν; 
Μετεῖχεν. ' Ei ἄρα παντὶ τὸ μὲν, ἕν ἐστι, τὰ δὲ, μὴ 
ὃν, οὔτ᾽ ἂν ' μόριον τῶν μὴ ὃν τὸ ἕν εἴη, οὔτε ὅλον ὦ ὥς 
μόριον" οὔτε αὖ τὰ μὴ ἕν τοῦ ἑνὸς μόρια, οὔτε ὅλα 
ὥς μορίῳ τῷ ἑνί. Οὐ γὲρ. zd μὴν ἔφαμεν, τὰ “μήτε 
μόρια, μὴτε ὅλα, μὴτκδ ἕτερα. ἀλλήλων, τὰ αὐτὰ ἔσε- 
σϑαι ἀλλήλοις. Ἔφαμεν γάρ. Φῶμεν ἄῤφα καὶ τὸ ὃν 
πρὸς τὰ μὴ ἕν οὕτως ἔχον, τὸ αὐτὸ εἶναε αὐτοῖς; 
Φῶμεν. Τὸ ἕν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἕτερόν τὸ τῶν ἄλλων 

ἐστὶ καὶ ἑαυτοῦ, καὶ ταὐτὸν ἐκείνοις τὸ καὶ ἑαυτῷ. 

Κινδυνεύει φαίνεσϑαι, $ ἔκ γε τοῦ λόγου. "p οὖν xai 
ὅμοιόν τὸ xal üvÓuoio» &avzo vs καὶ τοῖς ἄλλοις; 
Ἴσως. Ἐπειδὴ γοῦν ἕτερον τῶν ἄλλων ἐφάνη, καὶ 
τἄλλά που ἕτερ ἂν ἐχίνου εἴη. Τί μήν; Οὐκοῦν 
ἕτερον τῶν ἄλλων, ὦ ὥσπερ καὶ τἄλλα ἐκείνου; καὶ οὔ. 
τὸ μᾶλλον οὔτε ἧττον; Τί γάρ; E ἄρα pnus μᾶλλον 

pre ἧττον, ὁμοίως. Nul. Οὐκοῦν ἢ ἕτερον εἶναι πέ- 
πονϑὲ τῶν ἄλλων, καὶ τἄλλα ἐχεένου ὡσαύτως, ταὖ- 
τῃ ταὐτὸν ἂν πεπονθότα εἶεν" καὶ τό, vs f» τοῖς 
ἄλλοις, καὶ τἄλλα τῷ ἑνί. πῶς λέγεις; No⸗. ἕκαστον 
τῶν ὀνομάτων oUx ἐπί τινε καλεῖς ; Ἔχωχγε. τί οὗν; 
τὸ αὐτὸ ὄνομα εἴποις ἂν πλεονάκις, ἢ [ ἅπαξ, "Eyes. 

Ν 
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Πότερον οὖν, ἐὰν μὲν ἅπαξ εἴπῃς, ἐκεῖνο προσαγο- 
ρεῦεις οὗπέρ ἐστι τοὔνομα; ἐὰν δὲ πολλάκις, οὔκ. 
ἐκεῖνο; ἢ, ἐάν τὸ ἅπαξ ἐών τὸ πολλάκις τὸ αὐτὸ ὄνο- 
μα φϑέγξη, πολλὴ ἀνάγκη σὲ τὸ αὐτὸ καὶ λέγειν ἀεί; 
τί μήν; Οὐκοῦν καὶ τὸ ἕ ἕτερον ὄνομά ἐστιν ἐπέ τι- 
νε; Πάνυ γε. Ὅταν ἄρα αὐτὸ φϑέγγῃ, ἐών τε ἁπαξ, 
ἐόν τε πολλάκις, οὐκ in ἄλλῳ οὐδὲ ἀλλά τε ὀνομώ- 
ζεις ἢ ̓κεῖνο οὗπερ ἦν ὄνομα. ᾿ανάγχη. Ὅταν δὴ λέ- 
Ζῶμεν ὅτι ἕτερον μὲν τἄλλα τοῦ ἑνὸς, ἕτερον δὲ τὸ 
ἕν τῶν ἄλλων, δὶς: τὸ ἕτερον εἰπόντες, οὐδέν τι μᾶλ’ 
λον ἐπὶ ἄλλῃ ἀλλ᾽ m ἐκείνῃ τῇ φύσει αὐτὸ ἀεὶ λέγο- 
μὲν ἧσπερ d τοὔνομα. πάνυ μὲν οὖν. Εἰ ἄρα —* 

ρον τῶν ἄλλων τὸ $», καὶ τὔλλα τοῦ ἑνὸς, κατὰ vau- 
τὸ ἕτερον πεπονϑέναε, οὐκ ἄλλο, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ἂν 

΄πεπονϑὸς εἴη τὸ ἐν τοῖς ἄλλοις. τὸ δὲ που ταὐτὸν 

πεπονϑὸς, ὅμοιον. οὐχί ; Nol. Ἧ δὴ τὸ ἕν ἕτερον 
τῶν ἄλλων πέπονϑεν εἶναι, κατ αὐτὸ τοῦτο ἅπαν 

ἅπασιν ὅμοιον ἂν εἴη. ἅπαν γὰρ “ἁπάντων ἕτερόν 
ἐστιν. Ἔοικεν. AX ἦν τό γε ὅμοιον τῷ ἀνομοίῳ 
"ἐναντίον; Nel. Οὐκοῦν καὶ τὸ E ἕτερον τῷ ταὐτῷ αὖ- 
τῷ; Καὶ τοῦτο. Ἡλλὰ μὴν καὶ τοῦτό y ἐφώνη, ὡς 
ἄρα τὸ ἕν τοῖς ἄλλοις ταὐτόν τὸ καὶ ἕτερον. Ἐφάνη 
γάρ. Τοὐναντίον δέ ys πώϑος ἐστὶ τὸ εἶναι τὸ αὐτὸ 
τοῖς ἄλλοις, τῷ ἕτερον εἶναι τῶν ἄλλων. “Πάνυ ye. 
"H γε μὴν ἕτερον, ὅμοιον ἐφάνη. Nu. "H ἄρα * 
τὸν,. ἀνόμοιον ἔσται, κατὰ τοὐνωντίον πάϑος τῷ 
ὁμοιοῦντι πάϑει. ὁμοίου δέ που τὸ E ἕτερον; Ναί. 
“ἐνομοιώσει ἄρα τὸ ταὐτόν" ἢ ovx ἐναντίον ἔσταν. 
τῷ ἑτόρῳ. “Ἔοικεν: Ὅμοιον ἄρα καὶ ἀνόμοίον ἔσται 

,Ma -— 
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τὸ ἕν τοῖς ἄλλοις ἢ μὲν ἕτερον, ὅ ὅμοιον" ἢ δὲ zai- 
τὸν, ἀνόμοιον. Ἔχει yde οὖν δὴ, ὡς ἔοικε, καὶ τοι- 
οὔτον λόγον. Καὶ γὰρ τόνδε ἔχει. Τίνα; H ταὐτὸν 
πέπονϑε, μὴ ἀλλοῖον πεπονθέναι" μὴ ἀλλοῖον δὲ πε- 
πονϑὸς, μὴ ἀνόμοιον" μὴ ἀνόμοιον δὲ, ὅμοιον εἷ- 
ναι. ἢ δ᾽ ἄλλο πέπονθεν, ἀλλοῖον" ἀλλοῖον δὲ Ov, 
ἀνόμοιον εἶναι. 41297, λέγεις. Τ αὐτόν τὸ ἄρα ὃν τὸ 
ἕν τοῖς ἄλλοις, καὶ ὅτι ἕτερόν ἐστε, κατ ἀμφότερα 
καὶ καϑ᾽ ἑκάτερον, ὅμοιόν τὸ ἂν εἴη καὶ ἀνόμοιον 
τοῖς ἄλλοις. Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ ξαυτῷ ὡσαύτως, 
ἐπείπερ ἕτερόν τε ἑαυτοῦ καὶ ταὐτὸν ἑαυτῷ ἐφάνη, 
κατ ̓ ἀμφότερα καὶ κατὰ ἑκάτερον ὅμοιόν τε καὶ ἀνό- 
'βοιον φανήσεται; A⸗dyxn. Τὸ δὲ δὴ περὶ τοῦ ἅπτε- 
σϑαι τὸ Iv αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων, καὶ τοῦ μὴ ἅπεε- 
σϑαι πέρι, πῶς ἔχει," σκόπει. Σχοπῷ. Αὐτὸ γάρ που 

ἐν δαυτῷ ὅλῳ τὸ ἕν ἐφάνη ὄν. ᾿Ορθῶς. Οὐκοῦν καὶ 
ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ ἕν; ναὶ. "H μὲν ἄρα ἐν τοὺς dà- 
λοις, τῶν ἄλλων ἅπτοιτο ἄν" ἢ δὲ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ, 
τῶν μὲν ἄλλων ἀπείργοιτο. ἅπτεσϑαι, αὐτὸ δὲ ab- 
τοῦ ἅπτοιτο ἄν, ἐν , ἑαυτῷ ὃ ὄν. Φαίνεται. Οὕτω μὲν 
δὴ ἅπτοιτο ἂν τὸ ἕν αὑτοῦ τὸ καὶ τῶν ἄλλων. Ἃ- 

πτοιτο. ΤΊ δὲ τῇδε; dig οὐ πᾶν τὸ μέλλον a ysadas 
τινὸς, ἐφεξῆς δεῖ κεῖσϑαε ἐκείνῳ οὗ μέλλει dre ou, 
ταύτην τὴν ἕδραν κατέχον j ἢ ἂν μεὶ ἐκείνην ἢ * ἕδρα 
ῇ ἂν κέηται ἅπτεται; ἀνάγκη. Καὶ τὸ ἕν ἄρα, εἰ 
μέλλει αὐτὸ αὑτοῦ ἅπτεσϑαιε, ἐφεξῆς δεῖ εὐθὺς ua- 
τὸ ἑαυτὸ κεῖσϑαι, τὴν ἐχομένην χώραν κατέχῃ» ἐκεΐ- 
νῆς ἐν ἢ ἢ αὐτῷ ἐστι. 4ε yde οὖν. Οὐκοῦν δὺο μὲν 
ὃν τὸ ἕν, ποιήσειεν ἂν καῦτα, καὶ ἐν δυοῖν χώραι 
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- ἅμα γένοιτο; ἕως δ᾽ ἂν ἢ ἕν. οὐκ ἐθελήσει; OV γὰρ- ^ 
ov». Ἢ αὐτὴ ἄρα ἀνάγκη τῷ bv), μὴτε δύο εἶναι, 
μήτε ὄπτεσϑαι αὑτὸ αὑτοῦ. Ἢ αὐτή. AX. οὐδὲ μὴν 
τῶν Cle» ἄψεται. Τί δή; Ὅτι φαμὲν τὸ μέλλον 
ἄψεσϑαι, χωρὶς ὃν, ἐφεξῆς δεῖν ἐκείνῳ εἶναε οὗ μέλ- 
λει ὅπτεσϑαι" τρίτον δὲ αὐτῶν ἐν μέσῳ μηδὲν εἶναι. 
ληϑῆ. io ἄρα δεῖ, τὸ ὀλίγιστον, εἶναι, εἰ μέλλει 
ἅψις εἶναι. Δεῖ, ᾿Εὰν δὲ τοῖν δυοῖν ὅροιν τρέτὸν 
προσγένηται ἑξῆς, αὐτὰ μὲν, τρία ἔσται" αἱ δὲ ἅψεις, 
δύο. Nal. Kol οὕτω δὴ ἀεὶ ἑνὸς προσγιγνομένου, 
μέα ἅψις προσγίγνεται, καὶ συμβαίνει τὰς ἄψεις 
τοῦ πλήϑους τῶν ἀριϑμῶν μιᾷ ἐλάττους εἶναι. ᾧ 
γὰρ τὰ πρῶτα δὺο ἐπλεονέκτησε τῶν auto, εἷς τὸ 
πλείω εἶναι τὸν ἀριϑμὸν ἢ τὰς ἅψεις, τῷ ἴσῳ τούτῳ 
καὶ ó ἔπειτα ἀριϑμὸς πᾶς πασῶν τῶν ὄψεων πλε- 
ογεκτεῖ. ἤδη γὰρ τολοιπὸν ἅμα ἕν τε τῷ ἀριϑμῷ 
προσγίνεται καὶ μία ἅψις ταῖς ὄψεσιν. ᾿Οορϑῶς. Ὅσα 
ἄρα ἐστὶ τὰ ὄντα τὸν ἀριϑμὸν, ἀεὶ μιᾷ αἱ ἅψεις 
ἐλάττους εἰσὶν αὐτῶν. Mino. Εἰ δὲ γε Ἐν μόνον 

- ἐστὶ, δνὰς δὲ μὴ ἔστιν, ἅψις οὐκ ἂν εἴη. Πῶς γάρ; 
Οὐκοῦν φαμὲν, τὰ ἄλλα τοῦ ἑνὸς, οὔτε ἕν ἔστιν, 
οὗὔτε μετέχει αὐτοῦ, εἴπερ ἄλλα ἐστέν. OU γάρ. Οὐκ 
ἄρα ἕν ἔστιν ἀριϑμὸς ἐν τοῖς ἄλλοις, ἑνὸς μὴ ὄντος 
ἐν αὐτοῖς. Πῶς ydo; OUT ἄρα ἕν ἐστι τὰ ἄλλα, οὔ- 
τὸ δύο, οὔτε ἄλλου ἀριϑμοῦ ἔχοντα ὄνομα οὐδέν. 
Οὔ, τὸ ἕν ἄρα μόνον ἐστὶν ἕν, καὶ δυὰς ovx ἂν εἴη. 
Οὐ φαΐνεται. Ἅψις ἄρα ovx ἔστι, δυοῖν μὴ ὄντοιν. 
Οὐκ ἔστιν. OUT ὅρα τὸ ἕν τῶν ἄλλων ἅπτεται, οὔτε 
τἄλλα τοῦ ἑνός" ἐπείπερ ἅψις οὐκ ἔστιν. Οὐ ydg 
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οὖν. Οὕτω δὴ κατὰ πάντα ταῦτα τὸ ἕν τῶν ἄλλων 
καὶ ἑαυτοῦ ἅπτεταί τὸ καὶ oUy ἅπτεται. οικεν. e 
οὖν καὶ iuo» ἐστὶ καὶ ἄνισον αὑτῷ τε καὶ τοῖς ἄλ- 
λοις; Πῶς; Εἰ μεῖζον εἴη τὸ ἕν ἢ sella, ἢ 5 ἔλαττον, 
ἢ αὖ τἄλλα τοῦ ἑνὸς μείζω ἢ ἢ ἐλάττω, ἄρα οὐκ ἂν τῷ 

- μὲν ἕν εἶναι τὸ ἕν, καὶ τἄλλα, ἀλλα τοῦ ἑνὸς, οὔτέ 

τὸ μείζω οὔτέ τι ἐλάττω ἂν εἴη ἀλλήλων αὐταῖς γε 
ταύταις ταῖς οὐσίαις; ἀλλ᾽ εἰ μὲν πρὸς τῷ τοιαῦτα 

εἶναι ἑκάτερα ἰσότητα ἔχοιεν, ἔσα ἂν εἴη πρὸς ἄχλη- 
΄λα; εἰ δὲ τὰ μὲν, μέγεθος, τὸ δὲ, σμικρότητα, ἢ καὶ 
μέγεϑος μὲν τὸ ἕν, σμικρότητα δὲ τἄλλα, ὁποτέρῳ 
μὲν τῷ εἴδει μέγεϑος προσείη , μεῖζον ἂν εἴη, ᾧ δὲ 
σμικρότης, ἔλαττον ; ̓ἀνάγκη. Οὐκοῖν ἐστόν γε τινὲ 
τούτω εἴδη τό, τε μέγεϑος καὶ ἢ σμικρότης; pU ydg 
ἄν πον, μὴ ὄντε γε, ἐναντίω τε ἀλλήλοιν ἤτην, καὶ 
ἐν τοῖς οὖσιν ἐγγιγνοίσϑην. Πῶς γὰρ av; Ei ἄρα 
ἐν τῷ ἑνὶ σμικρότης ἐγγίγνεται, ἤτοι ἐν ὅλῳ ἂν ἢ ἐν 
μέρει αὐτοῦ ἐνείη. ᾿ἀνάγκη. Ti δ᾽ εἰ ἐν ὅλῳ éyyiyvo- 

^ $0, οὐχὶ ἢ ἐξ ἴσου ἂν τῷ ἑνὶ δὲ ὅλου αὐτοῦ τεταμέ- 
»9 sn, 5 περιέχουσα αὐτό; ijo» δή. "p. οὐκ ἐξ 
ἔσου μὲν οὖσα ἡ σμικρότης τῷ ἑνὶ, ἴϊ ἴση a» αὐτῷ εἴη; 
περιέχουσα δὲ, μείξων; Πῶς δ᾽ οὔ; δυνατὸν οὖν 

σμικρότητα ἴσην o εἶναι, ἢ μείζω τενός; καὶ πράτ- 
τεῖν γ8 τὰ μεγέθους τε καὶ ἰσότητος, ἀλλὰ μὴ τὰ 

ἑαυτῆς; ᾿Αδύνατον. Ἐν μὲν ὅλῳ ἄρα τῷ ἑνὶ οὖκ ἂν 
εἴη σμικρότης" ἀλλ᾽ εἴπερ, ἐν μέρει. Ναί, Οὔτι γε ἐν 
παντὶ αὖ τῷ μέρει. εἰ δὲ μὴ, ταὐτὰ ποιήσει ἅπε 
πρὸς τὸ ὅλον ἴση ἔσται, ἢ μείζων ToU μέρους ἐν ὦ 
ἂν ἀεὶ ἐνῇ. ᾿Ανάγκη. Οὐδινι ποτε ἄρα ἐνέσται τῶν 

4 
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ὄντων σμικρότης, -μὴτ ἐν μέρει μήτ᾽ ἐν ὅλῳ dyywyo- 
μένη" οὐδέ τι ἔσται σμικρὸν πλὴν αὐτῆς τῆς σμικρό- 
τητος. Οὐκ ἔοικεν. Οὐδ᾽ ἄρα μέγεϑος ἐνέσται, ἐν 
αὐτῷ. μεῖζον γὰρ ἄν τι εἴη ἄλλο, καὶ πλὴν αὐτοῦ 
μεγέϑους, ἐκεῖνο ἐν ᾧ τὸ μέγεϑος ἐνείη" καὶ ταῦτα, 
σμεκροῦ αὐτοῦ οὐκ ὄντος" ov ἀνάγκη ὑπερέχειν ἐάν- 
x&Q ἢ μέγα. τοῦτο δὲ ἀδύνατον, ἐπειδὴ σμικρότης 
οὐδαμοῦ ἔνι. ᾿Αληϑῆ. ᾿Αλλὰ μὴν αὐτὸ μέγεϑος, οὐκ 
ἄλλου μεῖζον ἢ αὐτῆς σμικρότητος" οὐδὲ σμικρότης 
ἄλλου ἔλαττον ἢ αὐτοῦ μεγέϑους. OU γάρ. Οὔτε ἄρα 
τἄλλα μείζω τοῦ ἑνὸς, οὐδὲ ἐλάττω, μὴτε μέγεϑος 
pts σμικρότητα ἔχοντα. οὔτε αὐτὼ τούτω πρὸς τὸ 
ὃν ἔχετον τὴν δύναμιν τὴν τοῦ ὑπερέχειν τὸ καὶ ὗπερ- 
ἐχεσϑαι, ἀλλὰ πρὸς ἀλλήλω. οὔτε αὖ τὸ ἕν τούτοιν 
οὐδὲ τῶν ἄλλων μεῖζον ἂν οὐδ᾽ ἔλαττον ti, μήτε 
μέγεθος μὴτε σμικρότητα ἔχον. Οὐκοῦν φαένεταί γε. 
"4o οὗν, εἰ μήτε μεῖζον μήτε ἔλαττον τὸ ἕν τῶν ἄλ- 
λων, ἀνάγκη αὐτὸ ἐκείνων μήτε ὑπερέχειν μήτε ὕπερ- 
ἐχεσϑαι; ᾿Ανάγκη. Οὐκοῦν τόγε μὴτε ὑπερέχον μὴ- 
τὸ ὑπερεχόμενον, πολλὴ ἀνάγκη ἐξ ἴσου εἶναι" ἐξ 
ἔσου δὲ ὃν, ἴσον εἶναι. Πῶς γὰρ οὔ; Koi μὴν καὶ 
αὐτό γε τὸ ὃν πρὰς ἑαυτὸ οὕτως ἂν ἔχοι" μὴτε μέγε- 
Sog ἐν ἑαυτῷ μὴτε σμικρότητα ἔχον, οὔτ᾽ ἂν ὑπερέ- 
χοιτο οὔτ᾽ ἂν ὑπερέχοι ἑαυτοῦ" ἀλλ᾽ ἐξ ἴσον ὃν, ἔσον 
ἀεὶ εἴη ἑαυτῷ. Πάνυ μὲν οὖν. Τὸ ἕν ἄρα ξαυτῷ ve 
καὶ τοῖς ἄλλοις ἴσον ἂν εἴη. Φαίγεται. Καὶ μὴν αὖ- 
τό γε ἐν ἑαυτῷ ὃν, καὶ περὲ δαυτὸ ἂν εἴη ἔξωϑεν" 
καὶ περιέχον μὲν, μεῖζον ἂν ἑαυτοῦ εἴη" περιδχόμε.. 
γον δὲ, ἔλαττον. καὶ οὕτω μεῖζυ» ἄν καὶ ἔλαττον εἴη - 

- ' 
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αὐτὸ ἑαντοῦ τὸ £y. Ely γὰρ à». Οὐχοῦν.καὶ τὸ üyd- 
γκη, μηδὲν εἶναι ἐκτὸς, τοῦ ἑγός τε “καὶ τῶν ἄλλων; 
Πῶς γὰρ οὔ; ᾿Αλλὰ μὴν xai sva mov δεῖ τόγε ὃν 
dai. Ναὶ. Οὐκοῦν τόγε ἕν τῳ ὃν, ἐν μείζονι ἔσται, 
ἔλαττον ὄν; οὐ γὰρ ἂν ἄλλως ἕτερον ἐν ἑτέρῳ εἴη. 
Οὗ γάρ. ᾿Επειδὴ δὲ οὐδὲν ἕτερόν ἐστι yagic τῶν ἀλ- 
λων καὶ τοῦ ἑνὸς, δεῖ δὲ αὐτὰ ἔν τῳ εἶναι, ovx ἀνά- 
yx ἤδη ἐν ἀλλήλοις εἶναι, τά τε ἄλλα ἐν τῷ ἑνὶ, καὶ 

. τὸ ἕν ἐν τοῖς ἄλλοις; ἢ μηδαμοῦ εἶναι; Φαΐνεται. 
Ὅτι μὲν ἄρα τὸ ἕν ἐν τοῖς ἄλλοις ἔνεστι, μείζω ἂν 
εἴη τἄλλα τοῦ ἑνὸς, περιέχοντα αὐτό" τὸ δὲ ἕν, ἔλατ- 

^ *TO» τῶν ἄλλων, περιεχόμενον. ὅτι δὲ τἄλλα ἐν τῷ 
ivi, τὸ ἕν τῶν ἀλλων κατὰ τὸν αὑτὸν λόγον μεῖζον 
ἂμ εἴη" τὰ δὲ ἄλλα τοῦ ἑνὸς, ἐλάττω. "Ἔοικε. Τὸ ἕν 
ἄρα ico» τε καὶ μεῖζον καὶ ἔλαττόν ἐστιν αὐτό τε 
αὑτοῦ xal τῶν ἄλλων. Φαΐνεται. Καὶ μὴν, εἴπερ 
μεῖζον, καὶ ἔσον καὶ ἔλαττον, ἴσων ἂν εἴη μέτρων 

- καὶ πλειόνων καὶ ἐλαττόνων αὑτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις " 
ἐπειδὴ δὲ μέτρων, καὶ μερῶν. Πῶς δ᾽ οὔ; Ἴσων ἄρα 
μέτρων ὃν, καὶ πλειόγων καὶ ἐλαττόνων, xai ἀριϑμῷ 
ἔλαττον ἂν καὶ πλέον εἴη αὐτό τὸ αὑτοῦ καὶ τῶν ἀλ- 
λων, καὶ ἔσον αὑτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις κατὰ ταὐτά. 

Πῶς; ; Ὥνπερ μεῖζόν ἢ ἔστι, πλειόνων που xai μέτρων 
ἂν εἴη αὐτῶν" ὅσων δὲ μέτρων, καὶ μερῶν. καὶ ὧν- 
περ ἔλαττον, ὡσαύτως" καὶ οἷς ἴσον, κατὰ ταὐτά. 
Οὕτως. Οὐκοῦν ἑαυτοῦ μεῖζον καὶ ἔλαττον ὃν, καὶ 
ἴσον, ἴσων ἂν εἴη μέτρων, καὶ πλειόνων καὶ δλαττό- 
νων αὑτῷ; j ἐπειδὴ δὲ μέτρων , καὲ μερῶν; πῶς δ᾽ 
οὔ; Ἴσων μὲν ὥρα μερῶν ὃν αὑτῷ, ἴσον ἂν τὸ πλῆ- 

- 
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δὸς αὑτῷ εἴη" πλειόνων δὲ, πλέον" ἐλαττόνων δὲ, 
ἔλαττον τὸν ἀριϑμὸν αὑτοῦ. Φαΐένοται.. Οὐκοῦν καὶ 
πρὸς τἄλλα ὡσαύτως ἕξει τὸ ἕν; ὅτι μὲν μεῖζον αὖ- 
τῶν φαίνεται, ἀνάγκη πλέον εἶναι καὶ τὸν ἀριϑμὸν 
αὐτῶν; ὅτι δὲ σμικρότερον, ἔλαττον ; ὅτι δὲ ἴσον με: 
γέϑεε, ἴσον καὶ τὸ πλῆϑος εἶναι τοῖς ἄλλοις; ᾿Ανά- 
γκη. Οὕτω δὴ αὖ, ὧς ἔοικε, τὸ ἕν, καὶ ἴσον, xuà πλέ- 
o» καὶ ἔλαττον τὸν ἀριϑμὸν αὐτό τε αὑτοῦ ἔσται 
καὶ τῶν ἄλλων. Ἔσται. “ἠρ᾽ οὖν καὶ χρόνου μετέχει τὸ 
ἕν; καὶ ἐστέ τὸ καὶ γίγνεται γεώτερόν τὸ καὶ aeto- 
βύτερον αὐτό τὸ αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων; "αὶ οὔτε »s- 
ὦτερον οὔτε πρεσβύτερον οὔτε ἑαντοῖ οὔτε τῶν ἂν 
λων , χρύγου μετέχον; ; Πῶς; Εἶναι μέν που αὐτῷ 

οὑπάρχει, εἴπερ ἕν ἐστι. Ἰγαΐ, Τὸ δὲ εἶναι ἄλλό τι 
ἐστὸν ἢ μέϑεξις οὐσίας μετὰ χρόνου τοῦ παρόντος ; 
ὥσπερ τὸ ἦν μετὰ τοῦ παρεληλυϑότος, καὶ αὖ τὸ 
ἔσται μετὰ τοῦ μέλλοντος, οὐσίας ἐστὶ κοινωνία; 
Ἔστι γάρ. Μετέχειν μὲν ἄρα ἔστι χρόνου, εἴπερ καὶ 
τοῦ εἶναι. Πάνυ 7. Οὐκοῦν πορευομένου τοῦ χρό- 
»ov; Nai, Ae ἄρα πρεσβύτερον γέγνεται δαυτοῦ, . 
εἴπερ προέρχεται κατὰ χρόνον. ἀνάγκη. "40 οὖν με- 
μνήμεϑα, Ort νεωτέρου γιγνομένου τὸ πρεσβύτερον 
πρεσβύτερον γίγνεται; Μεμνήμεϑα. Οὐκοῦν, ἐπεισ 
δὴ πρεσβύτερον ξαυτοῦ γέγνεται τὸ ἕν, νεωτέρου ἂν 
γιγνομένου ἑαυτοῦ πρεσβὕτερον γίγνοιτο; ᾿Ανάγκη. 
Τίγνεται μὲν δὴ νεώτερόν τε καὶ π πρεσβύτερον αὑτοῦ 
οὕτω. Nul. Ἔστι δὲ πρεσβύτερον ἀρ οὐχ ὁταν κατὰ 
τὸν νῦν χφόνον ἢ γιγνόμενον, τὸν μεταξὺ τοῦ ἦν τε 
wa) ἔσται; οὗ γάρ που πορευόμενόν γε ἐκ τοῦ 7:078 
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εἰς τὸ ἔπειτα ὑπερβήσεται τὸ νῦν. OU ydg. M οὖν 
,οὐκ ἐπέσχει τότε τοῦ γίγνεσθαι πρεσβύτερον, ἐπει» 
δὰν τῷ νῦν ἐντύχῃ; καὶ οὗ γίγνεται, ἀλλ᾽ ἔστε τόϊ 
ἤδη πρεσβύτερον ; προϊὸν γὰρ οὐκ y ποτὲ ληφϑείη 
ὑπὸ τοῦ νῦν. τὸ γὰρ προϊὸν, οὕτως ἔγει ὡς ἀμφοτέ- 
ρῶν ἐφάπτεσθαι, τοῦ τὸ νῦν καὶ τοῦ ἔπειτα; τοῦ μὲν 
γῦν ἀφιέμενον, τοῦ δ᾽ ἔπειτα ἐπιλαμβανόμενον ᾿ ue 
«ταξὺ ἀμφοτέρων γιγνόμενον, τοῦ τε ἔπειτα καὶ τοῦ 
νῦν. ᾿4ληϑῆ. Εἰ δέ γε ἀνάγκη μὴ παρελϑεῖν τὸ νῦν 
πᾶν τὸ γιγνόμενον, ἐπειδὰν κατὰ τοῦτο E ἐπίσχει 

: db τοῦ γίγνεσθαι" καὶ ἔστι τότε τοῦτο ὅ, τι ἂν τὺ- 
vot γιγνόμενον. Φαΐνεται. Καὶ τὸ ἕν ἄρα, ὅταν 
πρὲσβύτερον 7ιγνόμενον ἐντύχῃ τῷ νῦν, ἐπέσχε τοῦ 
γίγνεσθαι, καὶ ion τότε πρεσβύτερον. Πάνυ μὲν 
ov». Οὐκοῦν οὗπερ ἐγίγνετο πρεσβύτερον, τοὗτου 

᾿ καὶ ἔστιν; ἐγίγνετο δὲ αὑτοῦ; ἹΝαί. Ἔστι δὲ τὸ 
χρεσβύτερον »εωτέρου: πρεσβύτερον ; Ἔστι. Καὶ νε- 
τερον ἄρα τότε αὑτοῦ ἐστι τὸ ἕν, ὅταν πρεσβύτε; 
90» γιγνόμενον ἐντύχῃ τῷ νῦν. ᾿Ανάγκη. T6 γε μὴν 
νῦν ἀεὶ πάρεστι τῷ bvi διὰ παντὸς τοῦ εἶναι. ἔστι 

γάρ ἀιὲ νῦν ὅταν περ ἢ. Πῶς γὰρ oU; el ἄρα ἐστὲ 
-' «t καὶ γέγνεται πρεσβύτερον ἑαυτοῦ καὶ νεώτϑορον τὸ 

ἕν, Ἔοικε. Πλείω δὲ χρόνον αὐτὸ ἑαντοῦ ἔστιν ἢ 
γέγνεται; ἢ τὸν ἴσον; Τὸν ἴσον. ᾿Αλλὰ μὴν τὸν γε 
ἔσον χρόνο» [ γιγνόμενον ἢ ὃν, τὴν αὐτὴν ἡλικέαν 
ἔγει. Hc δ᾽ οὔ; Τὸ 08 τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἔχον, οὔ- 
τε πρεσβύτερον οὔτε νεώτερόν ἐστιν. OU γάρ. Τὸ ἕν 
ἄρα τὸν ἔσον χρόνον αὐτὸ ἑαυτῷ καὶ «γιγνόμενον 
καὶ ὃν,. οὔτε νεώτερον, οὔτε πρεσβύτερον δαντοῖ 
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Slaziw, οὔτε γίγνεται. Οὔ μοι δοκεῖ. Τί δὲ τῶν ἄν 
λων; Ovx ἔχω λέγειν. Τόδε Ls μὴν ἔχεις λέγειν, δει 
τἄλλα τοῦ ἑνὸς, εἴπερ ἕ ἕτερά ἐστιν, ἀλλὰ μὴ ἕτερον, 

πλεέω ἐστὶν ἑνός. ἕτερον μὲν γὰρ ὃν, ἕν ἂν f: ἕτερα 
δὲ ὄντα, σλείω ἑνός ἐστι, καὶ πλῆϑος ἂν ἔχοι. "Exot 
γὰρ ἄν. Mijdo⸗ δὲ ὃν, ἀριϑμοῦ πλείονος ἂν μετέ- 
zo» ἢ τοῦ ἑνός. Πῶς 0 οὔ; τί οὖν; ἀριϑμοῦ φήσο- 
μὲν τὰ πλείω γίγνεσθαί τε καὶ I γεγονέναι πρότερον; 
ἢ τὰ ἐλάττω; Τὰ ἐλάττω. Τὸ ὀλίγιστον ἄρα πρῶ- 
τον. τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ ἕν. ἦ ydg; Nul. Πάντων ἄρα 
τὸ ἕν πρῶτον γέγονε τῶν ἀριϑμὸν ἐχόντων. ἔχει δὲ 
καὶ τἄλλα πάντα ἀριϑμὸν, εἴπερ ἄλλα καὶ μὴ ἄλλο 
ἐστέν. Ern γάρ. “Πρῶτον δέ Ls οἶμαι, γεγονὸς, πρό- 
ἕερον γέγονε" τὰ δὲ ἄλλα, ὕστερον. τὰ δ᾽ ὕστερα γε- 
γονότα, »εώτερα τοῦ πρότερον γεγονότος. καὶ οὕτως 
ἂν εἴη τὰ ἄλλα νεώτερα τοῦ ἑνός" τὸ δὲ ἕν, πρεσβὺ- 
τερον τῶν ἄλλων. Ei γὰρ ἄν. Ti δὲ τόδε; &g ἂν 
sis τὸ ἕν παρὰ φύσιν τὴν αὑτοῦ γεγονός; ἢ ἀδύνα- 
τὸν ; ̓Αδύνατον. Aid μὴν μέρη ye ἔχον ἐφάνη τὸ ἕν. 
εἰ δὲ μέρη, καὶ ἀρχὴν καὶ Τελευτὴν καὶ μέσον. Tai. 
Οὐκοῦν πάντων πρῶτον ἀρχὴ γίγνεται , καὶ αὐτοῦ 
τοῦ ἑνὸς, καὶ ἑκάστου τῶν ἄλλων; καὶ μετὰ τὴν ἂρ- 
χὴν, καὶ τἄλλα πάντα μέχρε τοῦ τέλους; Τί μήν; 
Καὶ μὴν uógid γε φήσομεν ταῦτ εἶναι πάντα τἄλλα 
τοῦ ὅλου ts καὶ ἑνός " αὐτὸ δὲ ἐκεῖνο ἅμα τῇ τελευ- 
τῇ γεγονέναι ἕν τὸ καὶ ὅλον. Φήσομεν γάρ. Τελευτὴ 
06 γε, οἴμαι, ὕστατον γίγνεται. τούτῳ δ᾽ ἅμα τὸ ἕν 
niquxs γίγνεσθαι. ὥστ εἴπερ ἀνάγκη αὐτὸ τὸ ἕν μὴ 
παρὰ φύσιν γίγνεσϑαι, ἅμα τελευτὴ ἂν γεγονὸς, v- 
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στατον ἄν τῶν ἄλλων πεφυκὸς εἴη γίγνεσθαι. Φάϊ- 
yetas. ἹΝεώτερον ἄρα τῶν ἄλλων τὸ ἐν ἐστι, τὰ δ᾽ 

ἄλλα τοῦ ἑνὸς πρεσβύτερα. Οὕτως αὖ μοι φαίνεται. 
N δὲ δή; ἀρχὴν, ἢ ἢ ἄλλο μέρος δειοῦν τοῦ ἑγὸς, ἣ 

᾿ ἄλλου ὁτουοῦν, ἐάνπερ μέρος ἢ, ἀλλὰ μὴ μέρη, οὐχ 
ἀναγκαῖον ἕν — μέρος γε ὄν; ἀνάγκη. Οὐκοῦν 
τὸ £y ἅμα τὸ τῷ πρώτῳ γιγνομένῳ γίγνοιτ᾽ ἂν, καὶ 
ἅμα τῷ δευτέρῳ καὶ οὐδενὸς ἀπολείπεται τῶν ἀλ- 
λων» γιγνομένων, 0, τι περ ἂν προσγίγνηται ὁτῳοῦν, 
ἕως ἂν πρὸς τὸ ἔσχατον διελϑὸν, ὅλον ἕν γένηται" 
οὔτε μέσου, οὔτε ἐσχάτου, οὔτε πρώτου, οὔτε ἄλλον 
οὐδενὸς ἀπολειῳρϑὲν ἐν τῇ γενέσει. 4ληϑῆ. Πᾶσιν 

: ἄρα τοῖς ἄλλοις τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἴσχει τὸ ἕν. 
ὥστ εἶ μὴ παρὰ φύσιν πέφυκεν αὐτὸ τὸ ἕ ἕν, οὔτε 
πρότερον οὔτε V ὕστερον τῶν ἄλλων γεγονὸς ἂν εἴη, 
ἀλλ ἅμα. καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον τὸ ὃ ὃν τῶν ἀλ- 
λων οὔτε πρεσβύτερον οὔτε νεώτερον ἂν εἴη, οὐδὲ 
τἄλλα τοῦ ἑνός" κατὰ δὲ τὸν πρόσϑεν, πρεσβύτερόν 
τὸ καὶ  γεώτερον, καὶ τἄλλα ἐκείνου ὡσαύτως. Tuvv 
μὲν ovy. Ἔστι μὲν δὴ οὕτως ἔχον τὸ καὶ γεγονός. 
ἀλλὰ τὶ αὖ περὶ τοῦ γίγνεσθαι αὐτὸ πρεσβύτερόν τε 
καὶ νεώτερον τῶν ἄλλων, καὶ τἄλλα τοῦ ἑνὸς, καὶ 
μήτε νεώτερον μήτε πρεσβύτερον γίγνεσϑαι; ; ἄρα 
ὥσπερ. περὶ τοῦ εἶναι » οὕτω καὶ περὶ τοῦ γίγνεσθαι 
ἔχει; ἢ ἑτέρως; Ovx ἔχω λέγειν. ᾿4λλ᾽ ἐγὼ τοσόνδέ γε, 
ὅτι εἰ καὶ ἔστι πρεσβύτερον ἕτερον. ἑτέρου, γίγνε: 
σθαΐ γε αὐτὸ πρεσβύτερον ἔτι, ἢ ὡς τοπρῶτον εὖ. 
ϑὺς γενόμενον διήνεγκε τῇ ἡλικίᾳ, οὐκ ἂν ἔτι δύναι- 
το" οὐδ᾽ αὖ τὸ νεώτερον ὃν, Ute νεώτερον γίγνεσθαι. 
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ἀνίσοις γὼρ ἴσα προστιϑέμενα, χρόνῳ τὸ καὶ ἄλλῳ ' 
ὁτῳοῦν, ἴσῳ ποιεῖ διαφέρειν ἃ ἀεὶ ὅσῳπερ &» τηπρῶ- 
τον διανέγκῃ. πῶς γὰρ οὔ; Ovx ἄρα τόγε ὃ ὃν τοῦ 
ἑγὸς ὄντος γίγνοιτ᾽ av ποτὲ πρεσβύτερον, οὔτε νεώ- 
τερον, εἴπερ ἴσῳ διαφέρει ἀεὶ τὴν ἡλικίαν" ἀλλ᾽ ἔστι 
xa) γέγονε πρεσβύτερον, τὸ δὲ,  »εώτερον à γίγνεται 
δ᾽ οὔ. ᾿ἀληϑῆ. Καὶ-τὸ ἕν ἄρα ὃν, τῶν ἄλλων ὄντων 
“οὔτε πρευβύτερον ποτὲ, οὔτε νεώτερον 7ίγνεται. Ov 

. γὰρ οὖν. Ὅρα δὲ εἰ τῇδε πρεσβύτερα καὶ — 
γέγνεται. Πῆ δή; Ἢ τό, τε ἕν τῶν ἄλλων ἰφ 
πρεσβύτερον, xai τἄλλα τοῦ ἑνός. Τί οὖν; “Ὅταν d 
ἕν τῶν ἄλλων πρεσβύτερον 7j, πλείω χρόνον γέγονεν 
ἢ τἄλλα. Ἰγαί. Πάλιν δὴ σκόπει" ἐὰν πλείονι καὶ 
ἐλάττονι χρόνῳ προστιϑῶμεν τὸν ἴσον χρόνον, ἄρα 
τῷ ἴσῳ μορίῳ διοίσει τὸ πλέον τοῦ ἐλάττονος, ἢ ἢ σμι- 

προτέρῳ; Σμικχροτέρῳ. Οὐκ ἄρα ἔσται ὅ, τι περ το- 
πρῶτον ἣν πρὸς τἄλλα ἡλικίᾳ διαφέρον τὸ ἕν, τοῦτο 
καὶ εἰς τὸ ἔπειτα, ἀλλὰ ἴσον λαμβάνον χρόνον τοῖς 
ἄλλοις, | ἔλαττον etsi τῇ ἡ ἡμικέᾳ διοίσει αὐτὼν ἢ πρό- 
τερον. ἢ οὕ; Ναί. Οὐκοῦν td γε ἔλαττον διαφέρον 
— πρός τι ἢ πρότερον, »ϑώτερον γίγνοιτ ἂν ἢ 
ἐν τῷ πρόσϑεν, πρὸς ἐκεῖνα πρὸς ἃ ἣν πρεσβύτερον 
πρότερον; j Ἰγβώτερον. Εἰ δὲ ἐκεῖνο »δώτερον, οὖ» 
ἐκεῖνω αὖ τὰ ἄλλα πρὸς τὸ ἕν. πρεσβύτερα ἢ πρότϑ- 
go» ; JIdyv γε. Τὸ μὲν νεώτερον ἄρα γεγονὸς, πρεσ- 
βύτερον χέγνεται πρὸς τὸ πρύτερον γεγονός τε xol 
πρεσβύτερον ὄν. ἔστε δὲ οὐδέποτε πρεσβύτερον, di 
λὰ ylysetas. αἰεὶ ἐκείνου πρεσβύτερον. ἐκεῖκο μὲν 
y& ἐπὶ τὸ νεώτερον ἐπιδίδωσι, τὸ δ᾽ ἐπὶ τὸ πρεσ- 
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βύτερον. τὸ δ᾽ αὖ πρεσβύτερον τοῦ νεωτέρου νεῶτε- 
ρον γίγνεται ὡσαύτως. ἰόντε γὰρ αὐτὼ εἷς τὸ ἐναν- 
εἶον, τὸ ἐναντίον ἀλλήλοιν γίγνεσθον" τὸ μὲν νεώ- 
τερον, πρεσβύτερον τοῦ πρεσβυτέρου" τὸ δὲ πρεσβὺ- 
τερὸν, νεώτερον τοῦ νεωτέρου. γενέσϑαι δὲ οὐκ ἂν 
οἵωφτε ἤτην. εἰ γὰρ γένοιντο, οὖκ ἂν ἔτι γίγνοιντο, 
ἀλλ᾽ εἶεν ἄν. νῦν δὲ γέγνονται μὲν πρεαβύτερα ἀλλή- 
λων καὶ νεώτερα. τὸ μὲν ἕν, τῶν ἄλλων νεώτερον γέ- 
γνεταῖ, ὅτι πρεσβύτερον ἐφάνη ὃν καὶ πρότερον γε- 
γονός" τὰ δὲ ἄλλα τοῦ ἑνὸς πρεσβύτερα, ὅτε ὕστερα 
γέγονε. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τἄλλα τούτῳ 
πρὸς τὸ ἕν ἴσχει, ἐπειδήπερ αὐτοῦ πρεσβύτερω ἐφά- 
» καὶ πρότερα γεγονότα. Φαίνεται γὰρ οὖν οὕτω. 
Οὐκοῦν ἢ μὲν οὐδὲ ἕτερον ἑτέρου πρεσβύτερον γί 
γνεται οὐδὲ νεώτερον, κατὰ τὸ ἴσῳ ἀριϑμῷ ἀλλήλων 
ἀεὶ διαφέρειν, οὔτε τὸ ἕν τῶν ἄλλων πρεσβύτερον 
γίγνοιῖ ἂν, οὐδὲ νεώτερον, οὔτε.τἄλλα τοῦ ἑνός; 7 
δὲ ἄλλῳ ἀεὶ μορίῳ διαφέρειν ἀνάγκη τὰ πρότερα 
τῶν ὑστέρων γενόμενα, καὶ τὰ ὕστερα τῶν προτέρων, 
ταύτῃ δὴ ἀνάγκη πρεσβὑτερά vs καὶ νεώεερα ἀλλή- 
λων γίγνεσθαι τά τὸ ἄλλα τοῦ ἑνὸς, καὶ τὸ ἕν τῶν 
ἄλλωκ; Πάνυ μὲν ovr. Κατὰ δὴ πάντα ταῦτα τὸ ἕν 
αὐτό τε αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων πρεσβύτερον sme νεὠ- 
τερον ἐστί τε καὶ γίγνεται, καὶ οὔτε πρεσβύτερον 
οὔτε νεώτερον oUT ἔστιν οὔτε γίγνεται οὔτε αὑτοῦ 
οὔτε τῶν ἄλλων. παντελῶς μὲν ou. Ἐπαδὴ δὲ χρό- 
»OV μετέχει τὸ ἕν, καὶ τοῦ πρεσβύτερόν τε καὸ νεώ- 
Tego» γίγνεσθαι, ag οὐκ ἀνάγκη καὶ τοῦ rox μετέ- 
qur , xai τοῦ ἔπειτα, καὶ τοῦ νῦν, εἴπερ χρόνου με’ 

- 
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τέχει; ; Ἀνάγκη. Ἦν ἄρα τὸ ἕν, καὶ ἔστε καὶ ἔσται, 
καὶ ἐγίγνετο καὶ γίγνεται καὶ γενήσεται. T: μὴν; 
Καὶ eim ἄν τι ἐκείνῳ καὶ ἐκείνου, καὶ ἦν. καὶ ἔστε 
καὶ ἔσται. Πάνυ γε. Καὶ ἐπιστήμη δὴ εἴη ἂν αὐτοῦ 
καὶ δόξα καὶ αἴσϑησις, εἴπερ καὶ νῦ» ἡμεῖς περὶ αὖ- 
τὸῦ πάντα ταῦτα πράττομεν. ᾿ἮΟρϑῶς λέγεις. Καὶ 
ὄνομα δὴ «αἱ λόγος ἐστὸν αὐτῷ, καὶ ὀνομάζεται καὶ 
λέγεται" καὶ 00d περ καὶ περὶ τἄλλα τῶν τοιούτων 
τυγχάνει ὄντα, καὶ περὶ τὸ ἕν ἐστι. Παντελῶς μὲν 
ov ij ἔχει οὕτως. Ἔτι δὴ τὸ τρίτον λέγωμεν. τὸ ἕν εἰ 
ἔστεν οἷον διεληλύϑαμεν, ἃ ἀῤ οὐκ ἀνάγκη αὐτὸ, ἕν ve 
ὃν καὶ πολλὰ, «αἱ μὴτε ἕν μήτο πολλὰ, καὶ μετέχον 

; χρόνου, ὅτε μὲν ἐστιν ἕν, οὐσίας μετέχειν 7018; Ot 
3» οὐκ ἔστι, μὴ μετέχειν αὖ ποτε οὐσίας; ἀνάγκη, 
“46 οὖν ὅτε μετέχει, οἷόντε ἔσται τότε μὴ μετέχειν; 
ἢ, ὅτε μὴ μετέχει, μετέχειν; Οὐχ οἷόντε. ^E» ἄλλῳ 
ἄρα χρόνῳ μδτέχει, καὶ ἐν ἄλλῳ oV μετέχει. οὕτω γὰρ 
ἂν μόνως τοῦ αὐτοῦ μετέχοι τὸ καὶ οὗ μετέχοι. 'Op-. 
ϑῶς. Οὐχοῦν ἔστι "i οὗτος χρόνος ὅ 018 μεταλαμβά- 

νει τοῦ εἶναι, καὶ ὅτε ἀπαλλάττεται αὐτοῦ; ἢ πῶς 
οἷόντε ἔσται τοτὲ μὲν ἔχειν τὸ αὐτὸ, τοτὲ δὲ μὴ ἔχειν; 
ἐὰν μήποτε καὶ λαμβάνῃ αὐτὸ καὶ ἀφίῃ; Οὑὐδαμῶς. 
Τὸ δὴ οὐσίας μεταλαμβάνειν, ἄρά) ye οὗ γίγνεσθαι 
καλεῖς; "Eywys. Τὸ δὲ ἀπαλλάττεσθαι οὐσίας, ἀρα 
οὖκ ἀπόλλυσθαι; Καὶ πάνν 79. Τὸ ἕν δὴ, ὡς ἔοις- 
xe, λαμβάναν τὸ καὶ ἀφιὲν οὐσέαν, γέγνεται. καὶ ἄν 
πάλλυται. “ἀνάγκη. Ἔν δὲ καὶ πολλὰ ὃ ὃν, καὶ. γιγνά- 
μενον καὶ ἀπολλύμενον, ἄρ᾽ οὐχ ὅταν μὲν γέγνηται 
ἕν, τὸ πολλὰ sivas ἀπόλλνται, ὅταν δὲ πολλὰ, τὸ ὃ» 
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αὐτὸ ἑαυτοῦ τὸ £y. Εἴη ydg ἄν. OvxoU»-xo) τὸ ἀνά- 
γκη, μηδὲν εἶναι ἐκτὸς, τοῦ ἑγός τε “καὶ τῶν ἄλλων; 
Πῶς γὰρ οὔ; ᾿Αλλὰ μὴν καὶ εἶναί που δεῖ τόγε ὃν 
ἀεί. Nai. Οὐκοῦν τόγε ἔν τῳ ὃν, ἐν μείζονι ἔσται, 
ἔλαττον ὄν; οὗ γὰρ ἂν ἄλλως ἕτερον ἐν ἑτέρῳ εἴη. 
Οὐ ydg. ᾿Επειδὴ δὲ οὐδὲν ἕτερόν ἐστι χωρὶς τῶν ἀλ- 
Ae καὶ τοῦ ἑνὸς, δεῖ δὲ αὐτὰ ἔν τῳ εἶναι, οὐκ ἀνά- — 
yxn ἤδη ἐν ἀλλήλοις εἶναι, τά τε ἄλλα ἐν τῷ ἑνὶ, καὶ 

. 10 ἕν ἐν τοῖς ἄλλοις; ἢ μηδαμοῦ εἶναι; Φαΐένεται. 
Ὅτι μὲν ἄρα τὸ ἕν ἐν τοῖς ἄλλοις ἔνεστι, μείζω ἂν 
εἴη τἄλλα τοῦ ἑνὸς, περιέχοντα αὐτό τὸ δὲ ἕν, ἔλατ- 
τον τῶν ἄλλων, περιεχόμενον. ὅτι δὲ τἄλλα ἐν τῷ 
ivi, τὸ ἕν τῶν ἄλλων κατὰ τὸν αὐτὸν λόγο» μεῖζον 
ὧκ εἴη" τὰ δὲ ἄλλα τοῦ ἑνὸς, ἐλάττω. Ἔοικε. Τὸ ἕν 
ἄρα ἴσον τε καὶ μεῖζον καὶ ἔλαττόν ἐστιν αὐτό τε 
eUvoU καὶ τῶν ἄλλων. Φαίνεται. Καὶ μὴν, εἴπερ 
μεῖζον, καὶ ἴσον καὶ ἔλαττον, ἴσων ἂν εἴη μέτρων 

- καὶ πλειόνων καὶ ἐλαττόνων αὑτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις" 
ἐπειδὴ δὲ μέτρων, καὶ μερῶν. πῶς δ᾽ οὔ; Ἴσων ἄρα 
μέτρων ὃν, καὶ πλειόνων καὶ ἐλαττόνων, xai ἀριϑμῷ 
ἔλαττον ἂν καὶ πλέον εἴη αὐτό τε αὑτοῦ καὶ τῶν &À- 
λων, καὶ ἔσον αὑτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις κατὰ ταὐτά. 
I1; ; Ὧνπερ μεῖζόν ἔστε, πλειόνων που καὶ μέτρων 
ἂν εἴη αὐτῶν" ὅσων δὲ μέτρων, καὶ μερῶν. καὶ ὧν- 
περ ἔλαττον, ὡσαύτως" καὶ οἷς ἴσον, κατὰ ταὐτά. 
Οὕτως. Οὐκοῦν ἑαντοῦ μεῖζον καὶ ἔλαττον ὃν, καὶ 
ἴσον, ἔσων ἂν εἴη μέτρων, καὶ πλειόνων xoi ἐλαττύ- 
νων αὑτῷ; ἐπειδὴ δὲ μέτρων, καὶ μερῶν; Πῶς δ᾽ 
oU; Ἴσων μὲν ὥρα μερῶν ὃν αὑτῷ, ἴσον ἂν τὸ πλῆ- 

- 
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δὸς αὑτῷ εἴη" πλειόνων δὲ, πλέον" ἐλαττόνων δὲ, 
ἔλαττον τὸν ἀριϑμὸν αὑτοῦ. Φαίνεται... Οὐκοῦν καὶ 
πρὸς τἄλλα ὡσαύτως ἕξει τὸ Ev; ὅτι μὲν μεῖζον αὖ- 
τῶν φαένεται, ἀνάγκη πλέον εἶναι καὶ τὸν ἀριϑμὸν 
αὐτῶν; ὅτι δὲ σμικρότερον, ἔλαττον ; ὅτι δὲ ἴσον με- 
γέϑει, ἴσον καὶ τὸ πὶῆϑος εἶναι τοῖς ἄλλοις; ᾿Ανά- 
γκη. Οὕτω δὴ αὖ, ὡς ἔοικε, τὸ ἕν, καὶ ἴσον, καὶ πλέ- 
ον καὶ ἔλαττον τὸν ἀριϑμὸν αὐτό τε αὑτοῦ ἔσται 
καὶ τῶν ἄλλων. Ἔσται. 4o οὖν καὶ χρόνου μετέζει τὸ 
ἕν; καὶ ἐστέ τὸ καὶ γέγνοται νεώτερόν τὸ καὶ πρεσ- 
βύτερον αὐτό τε αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων; καὶ οὔτε ve- 
ὦτερον οὔτε πρεσβύτερον οὔτε ἑαυτοῖ οὔτε τῶν di» 
λων, χρόνου μετέχον ; Πῶς; Εἶναι μέν nov αὐτῷ 
ὑπάρχει, εἴπερ ἕν ἐστι. Nol. Τὸ δὲ εἶναι ἄλλό τι 
ἐστὶν ἢ ἢ μέϑεξις οὐσίας μετὰ χρόνον τοῦ παρόντος ; 
ὥσπϑρ τὸ ἦν usta τοῦ παρεληλυϑότος, καὶ αὖ τὸ 
ἔσται μετὰ τοῦ μέλλοντος, οὐσίας ἐστὶ κοινωνία; 
Ἔστι γάρ. ἹΜετέχειν μὲν ἄρα ἔστι χρόνου, εἴπερ καὶ 
τοῦ εἶναι. Πάνυ 7: Οὐκοῦν πορευομένου τοῦ χρό- 
ρου; Nai, ᾿Δεὶ ἄρα πρεσβύτερον γίγνεται ἑαυτοῦ, . 
εἴπερ προέρχεται κατὰ χρόνον. vá yn. "4g ov» ut- 
μνήμεθα, ὅτε νεωτέρου γιγνομένου τὸ πρεσβύτερον 
πρεσβύτερον γίγνεται; ἹΜεμνήμεϑα. Οὐκοῦν, ἐπειν 
δὴ πρεσβύτερον ἑαυτοῦ γίγνεται τὸ ἕν, νεωτέρου ἂν 
γιγνομένου δαυτοῦ πρεσβύτερον γίγνοιτο; ἀνάγκη. 
Τίγνεται μὲν δὴ νεώτερόν τὸ καὶ π ἐσβύτερον αὑτοῦ 
οὕτω. Ἰγαὶ. Ἔστι δὲ πρεσβύτερον dg οὐχ ὅταν κατὰ 
τὸν νῦν χρόνον ἦ γιγνόμενον, τὸν μεταξὺ τοῦ ἦν τε 
sa) ἔσται; οὗ ydg που πορευόμενόν γε ἐκ τοῦ ποτὰ 

/ 
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tis τὸ ἔπειτα ὑπερβήσεται τὸ νῦν. Οὐ γάρ. "4g οὗ» 
οὐκ ἐπίσχοι τότε τοῦ γίγνεσθαι πρεσβύτερον, ἐπει» 
δὰν τῷ νῦν ἐντύχῃ; καὶ οὐ γίγνεται, ἀλλ᾽ ἔστε τότ᾽ 
ἤδη πρεσβύτερον; προϊὸν γὰρ οὐκ ἂν ποτὰ ληφϑείη 
ὑπὸ τοῦ νῦν. τὸ γὰρ προϊὸν, οὕτως ἔχει ὡς ἀμφοτέ- 
ρῶν ἐφάπτεσϑαι, τοῦ τὸ νῦν καὶ τοῦ ἔπειτα: τοῦ μὲν 

γῦν ἀφιέμενον, τοῦ δ᾽ ἔπειτα ἐπιλαμβανόμενον " 
«ταξὺ ἀμφοτέρων γιγνόμενον, τοῦ τε ἔπειτα καὶ τοῦ 
νῦν. ᾿4ληϑῆ. Εἰ δέ γε ἀνάγκη μὴ παρελϑεῖν τὸ νῦν 

, «πᾶν τὸ γιγνόμενον, ἐπειδὰν κατὰ τοῦτο ἦ j ἐπίσχει 
ἀεὶ τοῦ γίγνεσθαι" καὶ ἔστι τότε τοῦτο ὃ, τι ἂν τὺ- 
yov γιγνύμενον. Φαίνεται. Καὶ τὸ ἕν ἄρα, ὅταν 
πρίσβύτερον γιγνόμενον à ἐντύχῃ τῷ νῦν, ἐπέσχε τοῦ 
γί γεσϑαι, καὶ ἔστι τότε πρεσβύτερον. Πάνυ μὲν 
οὖν. Οὐκοῦν οὕπερ ἐγίγνετο πρεσβύτερον, τούτου 

— καὶ ἔστιν; ἐγίγνετο δὲ αὑτοῦ; Nol. Ἔστι δὲ τὸ 
κρεσβύτερον νεωτέρου : πρεσβύτερον j Ἔστι. Καὶ ve- 
rego» ἄρα τότε αὑτοῦ ἐστι τὸ ἕν, ὅταν πρεσβύτε. 
gor γιγνόμενον ἐντύχῃ τῷ νῦν. "yd. T6 ys μὴν 
νῦν ἀεὶ πάρεστι τῷ ἑνὲ διὰ παντὸς τοῦ εἶναι. ἔστι 
γάρ di νῦν ὅταν περ ἢ. Πῶς γὰρ oU; ei ἄρα ἐστὲ 

-' τὰ καὶ γίγνεται πρεσβύτερον ἑαυτοῦ καὶ νεώτερον τὸ 
ἕν, Ἔοικε. Πλείω δὲ χρόνον αὐτὸ ξαντοῦ ἔστιν ἢ 
γίγνεται; ἢ τὸν ἴσον; Τὸν ἴσον. ᾿4λλὰ μὴν τόν γε 
ἴσον χρόνον 7 γιγνόμενον ἢ ὃν, τὴν αὐτὴν ἡλικέαν 
ἔχει. Πῶς δ᾽ οὔ; Τὸ δὲ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν & ἔχον, οὔ- 
τὸ πρεσβύτερον οὔτε νεώτερόν ἐστιν. Οὐ γάρ. Τὸ ἕν 
ἄρα τὸν σον χρόνον αὐτὸ ἑξαντῷ καὶ .γιγνόμενον 
καὶ ὃν, οὔτε νεώτερον, οὔτι πρεσβύτερον ἑαντοῖ 
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ἐστιν, οὔτε γίγνεται. Οὔ μοι δοκεῖ, Τί δὲ τῶν ἄν 
λων; Οὐκ ἔχω λέγειν. Τόδε 7: μὴν ἔχεις λέγειν ν᾿ ὅτι 
τάλλα τοῦ ἑνὸς, εἴπερ & ἕτερά ἐστιν, ἀλλὰ μὴ ἕτερον, 
πλείω ἐστὸὴν δνός. ἕτερον piv γὰρ ὃν, ἕν ἂν 3 ἕτερο 
δὲ õ ὄντα, πλείω ἑνός ὄστι, καὶ πλῆϑος ἂν ἔχοι. Ἔχοι 
γὰρ ὁ ἄν. ιλῆϑος δὲ ὃν, ἀριϑμοῦ πλείονος ἂν μετέ- 
χοι ἢ τοῦ ἑνός. Πῶς δ᾽ οὔ; Τί ovy ; ἀριϑμοῦ φήσο- 
μεν τὰ πλείω ylyveoO ad τε καὶ γεγονέναι πρότερον; ; 
ἢ τὰ ἐλάττω; Τὰ ἐλάττω. Τὸ ὀλίγιστον ἄρα πρῶ- 
το». τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ ἕν. 7] γάρ; Nai. Πάντων ἄρα 
τὸ ἕν πρῶτον γέγονε τῶν ἀριϑμὸν ἐχόντων. ἔχει δὲ 
καὶ τἄλλα πάντα ἀριϑμὸν, εἴπερ ἄλλα καὶ μὴ ἄλλο 
ἐστίν. Ἔχει γάρ. Πρῶτον» δὲ Lu οἶμαι, γεγονὸς, πρό- 
ἕερον γέγονε" τὰ δὲ ἄλλα, ὕστερον. τὰ δ᾽ ὕστερᾳ yt- 
γονότα, νεώτερα τοῦ πρότερον γεγονότος. καὶ οὕτως. 
ἂν εἴη τὰ ἄλλα νεώτερα τοῦ ἑνός" τὸ δὲ ἕν, πρεσβὺ- 
τερον τῶν ἄλλων. Ein γὰρ ἄν. Τί δὲ τόδε; &g ἂν 
sig τὸ ἕν παρὰ φύσιν τὴν αὑτοῦ γεγονός; ἢ ἀδύνα- 
τον; ἀδύνατον. ᾿Αλλὰ μὴν μέρη γε ἔχον ἐφάνη τὸ ἕν. 
εἰ δὲ μέρη, καὶ ἀρχὴν καὶ τελουτὴν καὶ μέσον. Nui. 
Οὐκοῦν πάντων πρῶτον» ἀρχὴ γίγνεται , καὶ αὐτοῦ 
τοῦ ἑνὸς, καὶ ἑκάστου τῶν ἄλλων; j καὶ μετὰ τὴν ἄρ- 
χὴν, καὶ τἄλλα πάντα μέχρι τοῦ τέλους; j TX μὴν; 

Καὶ μὴν μόριά 78 φήσομεν ταῦτ ? εἶναι πάντα τἄλλα 
τοῦ ὅλου τε καὶ &ydg* αὐτὸ δὲ ἐκεῖνο ἅμα τῇ τελευ- 

τῇ γεγονέναι ἕν τε καὶ ὅλον. Φήσομεν γάρ. Τελευτὴ 
06 γε, οἶμαι, ὕστατον γίγνεται. τούτῳ δ᾽ ἅμα τὸ £y 
niquxs γίγνεσθαι. ὥστ εἴπερ ἀνάγκη αὐτὸ τὸ ἕν μὴ 
παρὰ φύσιν γίγνεσϑαι, ἅμα τελευτῆ ἂν γεγονὸς, V 
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στατον ἂν τῶν ἄλλων πεφυκὸς εἴη γίγνεσθαι. Φαί- 
ψεται. ἹΝεώτερον ἄρα τῶν ἄλλων τὸ ἐν ἐστι, τὰ δ᾽ 
ἄλλα τοῦ ἑνὸς πρεσβύτερα. Οὕτως αὖ μοι φαίνεται. 
Τί δὲ δή; ἀρχὴν, ἢ ἄλλο μέρος δειοῦν τοῦ ἑγὸς, ἢ 

ὶ ἄλλου ὁτουοῦν, ἐάνπερ μέρος ἢ E ἀλλὰ μὴ μέρη, οὐκ 
᾿ἀναγκαῖον ἕν εἶναι, Μέρος ye ὄν; ꝓuyæn. Οὐκοῦν 
τὸ ἕν ἃ ἅμα τὸ τῷ πρώτῳ γιγνομένῳ ylyyow ἂν, καὶ 
ἅμα τῷ δευτέρῳ" καὶ οὐδενὸς ἀπολείπεται τῶν ἀλ- 
λων γιγνομένων, 0, ἐι περ ἂν προσγίγνηται ὁτῳοῦν, 
ἕως ἃ ἂν πρὸς τὸ ἔ ἔσχατον διελθϑὸν, ὅλον ἕν ' γένηται" 
οὔτε μέσου, οὔτε ἐσχάτου, οὔτε πρώτου, οὔτε ἄλλον 
οὐδενὸς ἀπολειφϑὲν dày τῇ 7ενέσει. 44595. Πᾶσιν 

; ἄρα τοῖς ἄλλοις τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἔσχει τὸ ἕν. 
ὥστ᾽ εἰ μὴ παρὰ φύσιν πέφυχεν αὑτὸ τὸ ἕν , οὔτε 
πρότερον οὔτε ὕστερον τῶν ἄλλων γεγονὸς ἂν εἴη, 
ἀλλ ἅμα. καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον τὸ ἕν τῶν ἀλ- 
λων οὔτε πρεσβύτερον οὔτε νεώτερον ἂν εἴη, οὐδὲ 
τὰλλα τοῦ ἑνός" κατὰ δὲ τὸν πρόσϑεν, πρεσβύτερόν 
τὸ καὶ ) νεώτερον, καὶ τἄλλα ἐχείνου ὡσαύτως. Πάνυ 
μὲν οὗ». Ἔστι μὲν δὴ οὕτως ἔχον τὸ καὶ γεγονός. 
ἀλλὰ τὶ οὖ περὶ τοῦ γίγνεσθαι αὐτὸ πρεσβύτερόν τε 
καὶ γεώτερον τῶν ἄλλων, καὶ τἄλλα τοῦ ἑνὸς, καὶ 
μὴτε νεώτερον μήτε πρεσβύτερον γίγνεσθαι; ἄρα 
ὥσπερ περὶ νοῦ εἶναι » οὕτω καὶ περὲ τοῦ ylyrso Das 
ἔγει; ἢ ἑτέρως; Οὐκ ἔχω λέγειν. ᾿4λλ᾽ ἐγὼ τοσόνδὲ γε, 
ὅτι εἰ καὶ ἔστι πρεσβύτερον ἕτερον ἑτέρου, yipyre- 
σϑαΐ ys αὐτὸ πρεσβύτερον ἔ ἔτι, ἢ ὡς τοπρῶτον εὖ- 
ϑὺς γενόμενον διήνεγκε τῇ ἡλικίᾳ, ovx ἂν ἔτι δύναι- 
το" οὐδ᾽ αὖ τὸ νεώτερον ὃν, ἔτι νεώτερον γίγνεσθαι. 
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ἀνίσοις γὰρ ἴσα προστιϑέμενα, ἀρόνῳ τὸ καὶ ἄλλῳ 
ὁτῳοῦν, ἴσῳ ποιεῖ διαφέρειν ἃ ἀεὶ ὅσῳπερ ἄν τηπρῶ- 
τον διανέγκῃ. πῶς ydg oV; Ovx ἄρα τόγε ὃ ὃν τοῦ 
ἑνὸς ὄντος γίγνοιτ᾽ ἂν ποτὲ πρεσβύτερον, οὔτε ved 
τερον, εἴπερ loo διαφέρει deb τὴν ἡλικέαν" ἀλλ᾽ ἔστι 
καὶ χέγονε πρεσβύ τερον, τὸ δὲ, νεώτερον $ γίγνεται 
δ᾽ οὔ. ᾿Αληϑῆ. Καὶ -τὸ ἕν ἄρα ὃν, τῶν ἄλλων ὄντων 
“οὔτε πρεσβύτερον ποτὲ, οὔτε νεώτερον γίγνεται. Ov 
γὰρ οὗν. Ὅρα δὲ εἰ τῇδε πρεσβύτερα καὶ νεώτερα 
γίγνεται. Πῆ δή; Ἢ τό, v8 ἕν τῶν ἄλλων à ἐφάνη 
πρεσβύτερον, καὶ τἄλλα τοῦ ids. τί οὗν; Ὅταν τὸ 
ὃν τῶν ἄλλων πρεσβύτερον 7j, πλείω χρόνον γέγονεν 
ἢ τἄλλα. Nai. Πάλιν δὴ σκόπει" ἐὰν πλείονι καὶ 
ἐλάττονε χρόνῳ προστιϑῶμεν τὸν ἶσον χρόνον, ἄρα 
τῷ ἴσῳ μορίῳ διοΐσει τὸ πλέον τοῦ ἐλάττονος, ἢ σμι- 
προτέρῳ; Σμικροτέρῳ. Οὐκ ἄρα ἔσται ὅ, τι περ το- 
πρῶτον ἣν πρὸς τἄλλα ἡλικίᾳ διαφέρον τὸ ἕν, τοῦτο 
καὶ εἰς τὸ ἔπειτα, ἀλλὰ ἴσον λαμβάνον χρόνον τοῖς 

ἄλλοις X ἔλαττον αἰεὶ τῇ ἡλικέᾳ διοίσει αὐτὼν ἢ πρό- 
τερον. ἢ οὔ; Ναί. Οὐκοῦν τὸ ys ἔλαττον διαφέρον 
ἡλικίᾳ πρός τι ἢ πρότερον, »εώτερον γίγνοιτ᾽ ἂν 5 
ἐν τῷ πρόσϑεν, πρὸς ἐκεῖνα πρὸς ἃ ἦν πρεσβύτερον 
πρότερον; Ἰγεώτορον. Εἰ δὲ ἐκεῖνο »δώτερον , οὐκ 
ἐκεῖνα αὖ τὰ ἄλλα πρὸς τὸ ἕν πρεσβύτερα. ἢ πρότο- 
po» ;. JIdyv γε. Τὸ μὲν νεώτερον ἄρα γεγονὸς, πρεσ- 
ϑύτερον γέγνεται πρὸς τὸ πρότερον γεγονός τε καὲ 
πρεσβύτερον ὄν. Bas, δὲ οὐδέποτε πρεσβύκτερον, ἂλ- 
Ad γέγνεται. αἰεὶ ἐκείνου πρεσβύτερον. ἐκεῖκο μὲν 
6g ἐπὶ τὸ νεώπερον ἐπιδίδωσι, τὸ δ᾽ ἐπὶ τὸ πρεῦ- 
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βύτερον. τὸ δ᾽ αὖ πρεσβύτερον τοῦ νεωτέρου νεὼτε- 
ρον γέγνεται ὡσαύτως. ἰόντε γὰρ αὐτὼ sig τὸ ἐναν- 
τίον, τὸ ἐναντίον ἀλλήλοιν γίγνεσθον" τὸ μὲν νεώ- 
τερον, πρεσβύτερον τοῦ πρεσβυτέρου" τὸ δὲ πρεσβύ- 
τερὸῦν, νεώτερον τοῦ νεωτέρου. γενέσθαι δὲ οὖκ ἂν 
οἵωτε  ἤτην. εἰ γὰρ γένοιντο, oUx ἂν ἔτι γίγνοιντο, 
ἀλλ᾽ εἶεν ἄν. νῦν δὲ γίγνονται μὲν πρεσβύτερα elis 
λων καὶ γ»εώτερα. τὸ μὲν ἕν, τῶν ἄλλων »εώτερον yi- 
γνεταῦ, ὅτι πρεσβύτερον ἐφάνη ὃν καὶ πρότερον jyt- 
γονός" τὰ δὲ ἄλλα τοῦ ἑνὸς πρεσβύτερα, ὃ ὅτι ὕστερα 
γέγονε, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τἄλλα τούτῳ 
πρὸς τὸ ἕν ἔσχει, ἐπειδήπερ αὐτοῦ πρεσβὺτ α ἐφά- 
ψὴ καὶ πρότερα γεγονότα. Φαίνεται γὰρ οὖν οὕτω. 
Οὐχοῦν ῃ μὲν οὐδὲ ἕτερον ἑτέρου πρεσβύτερον ye 

γνεται οὐδὲ »εώτερον, κατὰ TÓ i ἴσῳ ἀριϑμῷ ἀλλήλων 
ἀεὶ διαφέρειν, οὔτε τὸ ἕν τῶν ἄλλων — dta 
γέγνοιτ' ἂν, οὐδὲ νεώτερον, οὔτε. τἄλλα τοῦ ἑνός; ἢ 
δὲ ἄλλῳ ἀεὶ μορίῳ διαφέρειν ἀνάγκη τὰ πρότερα 
τῶν ὑστέρων γενόμενα, καὶ τὰ ὕστερα τῶν προτέρων, 
va/73 δὴ ἀνάγκη πρεσβὑτερὰ τὸ καὶ νεώτερα. ἀλλή- 
λων γίγνεσθαι 1d τὸ ἄλλα τοῦ ἑνὸς, καὶ τὸ ἕν τῶν 
ἄλλων; Πάνυ μὲν οὖν. Κατὰ δὴ πάντα ταῦτα τὸ ἕν 
αὐτό τε αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων πρεσβύτερον καὶ νεὠ- 
τ ἐστὶ τε καὶ γίγνεται, καὶ οὔτε πρεσβύτερον 
οὔτε »εῴτερον oUT ἔστιν οὔτε γίγνεταν οὔτε αὑτοῦ 
οὔτε τῶν ἄλλων. παντελῶς μὲν ovy. Ἐπωδὴ δὲ χρό- 
νοῦ μετήχει τὸ b ἕν, sel τοῦ πρεσβύτερόν vs καὶ νεώ- 
TeQo» γίγνεσθαι, à ap οὐκ ἀνάγκη καὶ τοῦ ποτε ῥεδτέ- 
χϑεν, καὶ τοῦ ἔπειτα, καὶ τοῦ νῦν, εἴπορ χρόνου με- 

- 
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τέχει; Lrdysy. Ἦν ἄρα τὸ ἕν, xal ἔστι καὶ ἔσται, 
καὶ ἐγίγνετο καὶ γίγνεται καὶ γενήσεται. Ti μὴν; 
Καὶ εἴη ἂν τι ἐχοίνῳ καὶ ἐκείνου, καὶ ἦν. καὶ ἔστι 
καὶ ἔσται. Πάνυ ys. Καὶ ἐπιστήμη δὴ εἴη ἂν αὐτοῦ 
καὶ δόξα καὶ αἴσϑησις, εἴπερ καὶ νῦν ἡμεῖς περὶ αὖ- 
τὸῦ πάντα ταῦτα πράττομεν. ᾿Ορθῶς λέγεις. Καὶ 
ὄνομα δὴ «ai λόγος dotiv αὐτῷ, καὶ ὀνομάζεται καὶ 
λόγεται." καὶ ὅσά nt καὶ περὶ τἄλλα τῶν τοιούτων 
τυγχάνει ὄντα, καὶ περὶ τὸ i ἕν ἐστι. Παντελῶς μὲν 

οὖν ἔχει οὕτως. Ἔτι δὴ τὸ τρίτον λέγωμεν. τὸ ἕν εἰ 
ἔστιν οἷον διοληλύϑαμεν, à ἀρ οὐχ ἀνάγμη αὐτὸ, ἕν τὸ 
ὃν καὶ πολλὰ, καὶ μὴτε ἕν uia πολλὰ, καὶ μετέχον 
χρόνου, ὅτε μὲν ἐστιν ἕν, οὐσίας μετέχειν ποτέ; Ou 
δ' οὐκ ἔστι, μὴ μετέχειν αὖ ποτε οὐσίας; Ar dy»). 
49 οὖν ὅτε μετέχει , οἷόντε ἔσται τότε μὴ μετέχειν; 
ἢ, ὅτε μὴ μετέχει, μετέχειν; οὐχ οἷόντε. Ἔν ἄλλῳ 
ἄρα χρόνῳ μετέχει, καὶ ἐν ἄλλῳ οὗ μετέχει. οὕτω ydo 
ἂν μόνως τοῦ αὐτοῦ μετέχοι τὸ καὶ οὗ μετέχοι. "Op-, 
ϑῶς. Οὐκοῦν ἔστι "αὶ οὗτος χρόνος ὅτε μεταλαμβά- 
vas τοῦ εἶναι, καὶ ὅτε ἀπαλλάττεται αὐτοῦ; ἢ πῶς 
οἵόντε ἔσται τοτὲ μὲν ἔχειν τὸ αὐτὸ, τοτὲ δὲ μὴ ἔχει»; 
dd» μήποτε καὶ λαμβάνῃ αὐτὸ καὶ ἀφίῃ; ; Οὐδαμῶς. 
Τὸ δὴ οὐσίας μεταλαμβάνειν, ἀρά ve οὗ γίγνεσθαι 

καλεῖς; "Eyoys. Τὸ δὲ ἀπαλλάττεσθαι οὐσίας, à ἄρα 
οὐκ ἀπόλλυσθαι; Καὶ πάνν 79. Τὸ ὃν δὴ, ὡς fot 
xe, λομβάναν ve καὶ ἀφιὲν οὐσίαν, γέγνεται καὶ ὧν 
πόλλυται. Ἀνάγκη. Ἔν δὲ καὶ πολλὰ ὃ ὃν, xai γιγνό- 
μενον καὶ ἀπολλύμενον, ἄρ᾽ ὀὐχ ὅτων μὲν γέχνηται 
ἕν, τὸ πολλὰ εἶναε ἀπόλλυται, ὅταν δὲ πολλὰ, τὸ Ὁ 
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εἶναι ἀπόλλυται; ; Πάνυ γε. "E» δὲ γιγνόμενον καὶ 
πολλὰ, ἀρ οὐκ ἀνάγκη διαχρίνεσθαί τὸ καὶ συγκρίς 
νσϑαι; ; ἸΙολλὴ γε. Καὶ μὴν ἀγόμοιόν γε καὶ ὅμοων 
ὅταν γίγνηται, ὁμοιοῦσθϑαἑ τὸ καὶ ἀνομοιοῦσϑαι; 
Nol. Καὶ ὅταν μεῖζον καὶ ἔλαττον καὶ ἴσον, abd. 
νεσϑαί τε καὶ φϑίνειν, καὶ ἰσοῦσϑαι; Οὕτως. “Ὅταν 
0i κινσὑμενόν. τε ἵστηται, καὶ ὅταν ὁστὼ; ἐπὶ τὸ κι- 
ψεῖσθαι μεταβάλλῃ, δεῖ δήπου αὐτό γε μηδ᾽ ἐν ἑνὶ 
ζρόνῳ εἶναι. Πῶς δή; “Ἑστὼς τε πρότερον, ὕστερον 
"ιγεῖσθαι * καὶ πρότερον κινούμενον», ὕστερον ἑστά- 
ναι. ἄνευ μὲν τοῦ μεταβάλλειν οὐχ οἵόντε ἔσται ταῦ- 
τα πάσχειν. Πῶς γάρ; Χρόνος δὲ yt οὐδείς ἐστιν ἐν 
ᾧ τι οἷόντε ἅμα μήτε κινεῖσθαι μὴτο ὁστάναει. Οὐ 
γὰρ οὖν. ᾿Αλλ οὐδὲ μὴν μεταβάλλει ἄγευ τοῦ μετα- 
βάλλειν. Οὐκ εἰκός. πότ οὖν μεταβάλλει; οὔτε γὰρ 
ἑστὼς ἂν οὔτε κινούμενον μεταβάλλοι, οὗτε ἐν χρύ- 
» ὄν. OÀ γὰρ οὖν. 4g οὖν ἔστε τὸ ἄτοπον — 
ἐν ᾧ τόϊ ἂν εἴη ὅτε μεταβάλλει; Τὸ ποῖον δή; 
ἐξαίφνης. τὸ γὰρ ἐξαίφνης τοιοῖπόν τε ἔοικε — 
4», ὡς ἐξ ἐκείνου μεταβάλλον εἷς ἑκάτερον. oU ydo 
i» γε τοῦ ἑστάναι ἑστῶτος ἔτι μεταβάλλει, οὐδ᾽ ἐκ 
τῆς κινήσεως κεγουμένης ἔ ἔτι μεταβάλλει" ἀλλὰ ἡ 
ἐδαίφνης αὕτη φύσις, ἄτοπός τις ἐγκάϑηται, μεταξὺ 
τῆς κινήσεώς τὸ καὶ στάσεως, ἐν χράγῳ οὐδὲν οὖσα. 
»al εἰς ταύτην δὴ καὶ ἐκ ταύτης τό, τε κινούμενον 
μεταβάλλει ἐπὸὶ τὰ ἑστάναι, καὶ τὸ ἑστὼς inà κὸ κι- 
νεῖσθαι. Χίινδυνεύει. Καὶ τὸ ἕν δὴ, εἴπερ ἕστηκό τὸ 
"οι sivlirou, μεταβάλλοι ὃν ἐφ᾽ ἑκάτερα. μόνως ydp 
&x οὕτως ἀμφότερα ποιοῖ. μεταβάλλον δ᾽ ἐξαίφνης 
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μεταβάλϊει- καὶ ὃ ὅτε μεταβέλλει, ἐν οὐδενὶ χρόνῳ ἃ ἂν 
εἴη " οὐδὲ. κνοῖτ ἂν τότε, οὐδ᾽ ἂν σταίη. Οὗ γάρ. 
"ug οὖν οὕτω καὶ σρὸς τὰς ἄλλας μεταβολὰς ἔχει, 
ὅταν ἐκ τοῦ εἶναι εἰς τὸ ἀπόλλυσϑαι μεταβάλῃ, ἢ ἐκ 
τοῦ μὴ οἶναι εἰς τὸ γέγνεσθαι, μεταξὺ uva τότε yi- 
γρεται κινήσεών τε καὶ στάσεων ; καὶ οὔτε ἔστι τότε, 
οὔτε οὐκ ἔστιν" οὔτε γίγνεται, οὔτε ἀπόλλυται; Ἔ- 
vius γοῦν. Κατὰ δὴ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἐξ ἑνὸς ἐπὶ 
πολλὰ ἰὸν, καὶ ἐκ πολλῶν ἐφ᾽ ἕν, οὔτε ἕν ἐστιν, οὔτι 
πολλὰ, οὔτε διακρίνεται, οὔτε συγκρίνεται" καὶ ἐξ 
ὁμοίου ἐπὶ ἀνόμοιον, καὶ ἐξ ἀνομοίου ἐπὶ τὸ ὅμοιον 
ἐὸν, οὔτε ὅμοιον, οὔτε ἀνόμοιον" οὔτε ὁμοιούμενον, 
οὔτε ἀνομοιούμενον. καὶ tx μιχροῦ ἐπὶ μέγα, καὶ 
ἐπὶ ἴσον καὶ εἷς τἀναντία ἰὸν, οὔτε σμικρὸν, οὔτε 
μέγα, οὔτε ἴσον, οὔτε αὐξανόμενον, οὔτο φϑένον, 
οὔτε ἰσούμενον εἴη ἄν. Ἴοικε. Ταῦτα δὴ τὰ παϑή- 
ματα πάντ᾽ ὧν πάσχοι τὸ ἕν, ei ἔστι. Πῶς δ᾽ ov, TI 
δὲ τοῖς ἄλλοις προσήκοι ἂν πάσχειν, ἕν εἰ ἔστιν, ἄρα 

^ οὗ σκεπτέον; Σκεπτέον. “έγωμεν δὴ, ἕν εἰ ἔστι, τᾶλ. 
λα τοῦ ἑνὸς τί χρὴ πεπονθέναι. Λέγωμεν. Οὐκοῦν, 
émeí nt ἄλλα toV ἑνός ἐστιν, οὔτε τὸ ἕν ἐστι τἄλλα; 
οὗ γὰρ ἂν ἄλλα τοῦ ἑγὸς 9»: ᾿ορϑῶς. Οὐδὲ μὴν στέ- 
pito γε παντάπασι τοῦ ἑνὸς τἄλλα, ἀλλὰ μετέχοι 
sry. H5 δή; Ὅτε που τἄλλα τοῦ ἑνὸς μόρια 8 ἔχοντα, 

ἄλλα ἐστίν. εἰ ydQ μόρια μὴ ἔχει, ; παντελῶς à ἂν ἕν 
εἴη. ᾿ορϑῶς. Μόρια δέ γε, φαμὲν, τούτου ἐστὶν ὃ ἂν 
δλον 3. Φαμὸν γάρ. Αλλά μὴν τόγε ὅλον, € £y ἐκ πολ" 
λῶν ἀνάγκη εἶναι, οὗ ἔσται μόρια τὰ μόρια. xo 
στον ydo τῶν μορίων, οὗ πολλῶν — χρὴ εἶναι, 
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ἀλλὰ ὅλου. Πῶς τοῦτο; Ἐξ τε πολλῶν μόριον εἴη, 
ἐν οἷς ἂν αὑτὸ εἴη, ξαυτοῦ τε δήπου μόριον ἔσται, 
9 ἐστιν ἀδύνατον, καὶ τῶν ἄλλων δὴ ἑνὸς ἑκάστου, 
εἴπερ καὶ πάντων. ἑνὸς γὰρ μὴ ὃν μόριον, πλὴν τοὐ- 
του, τῶν ἄλλων ἔσται - καὶ οὕτως ἑνὸς ἑκάστου οὐκ 
ἔσται μόριον. μὴ ὃν δὲ μόριον ἑκάστου, οὐδενὸς τῶν 
πολλῶν É ἔσται" μηδενὸς δὲ ὦ ὃν, πάντων τούτων τὲ εἶ» 
vti, ὧν οὐδενὸς οὐδέν ἐστι καὶ μόριον καὶ ἄλλο ὅτι- 

᾿ οὖν, ἀδύνατον εἶναι. Φαίνεταί γε δή. Οὐκ ἄρα τῶν 
πολλῶν, οὐδὲ πάντων, τὸ μόριον, μόριον, ἀλλὰ μιᾶς 
tivoę ἰδέας, καὶ ἑνός τινος, ὃ καλοῦμεν ὅλον, ἐξ ἅ- 

. πάντων ἕν τέλειον γεγονὺς, τούτου μόριον à ἂν τὸ μό- 
-guo» εἴη. Παντάπασι μὲν οὖν. Εἰ ἄρα τἄλλα μόρια 
ἴσχει, κἂν τοῦ ὅλου τε καὶ ἑνὸς μετέχοι. Πάνυ 7: 
Ἕν ἄρα ὅλον τέλειον μόρια ἔχον, ἀγάγκη εἶναι τὰλ- 
λα τοῦ ἑνός. ᾿ἀνάγκη. Καὶ μὴν καὶ περὸ τοῦ μορέον 
γε ἑκάστου ó αὐτὸς λόγος. καὶ γὰρ τούτου ἀνάγκη 
μετέχειν τοῦ ἑνός. εἰ γὰρ ἕκαστον αὐτῶν μόριόν ἐστι, 
τό ys ἕκαστον εἶναι, Ἐν δήπου σημαίνεν"- ἀφωρισμέ- 
ΟΡ μὲν τῶν ἄλλων, καϑ' αὑτὸ δὲ ὃν, εἴπερ ἕκαστον 
ἔσται. ᾿ορϑῶς. Merixo. δέ 7ε ἂν τοῦ ἑνὸς, δηλονότι 
“ἄλλο ὃν 3j ἕν. οὐ γὰρ ἂν μετεῖχεν, ἀλλ ἦν ἂν αὐτὸ ἕν. 

γῦν δὲ ἑνὶ μὲν εἶναι, πλὴν αὐτῷ τῷ ixi, ἀδύνατόν 
: σου. ᾿Αδύνατον. Μετέχειν δέ 7 τοῦ ἑνὸς ἀνάγκη τῷ 

τε ὅλῳ καὶ τῷ μορίῳ. τὸ μὲν γὰρ ἕν, ὅλον ἔσται, oV 
μόρια τὸ μόρια τὸ δ᾽ αὖ ἕκαστον, ἕν μόριον τοῦ ὅ- 
lou, ὃ ἂν jj κάριον ὅλον. Οὕτως. Οὐκοῦν ἕτερα ἄν- 
τα, τοῦ ἑγὰρ μεϑέξει τὰ μετέχοντα αὐτοῦ; πῶς 9 
eU; Td δ᾽ ἕτερα τοῦ ἑνὸς, πολλὰ πον εἷὴ ἄν. εἰ ydo 
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μήτε ἕν, μήτε ἑνὸς πλείω εἴη τἄλλα τοῦ ἑνὸς, οὔδὲν 
ἂν εἴη. Οὐ γὰρ οὖν. Ἐπεὶ δέ γε πλείω ἑνός ἐστι τά 
τε τοῦ ἑνὸς μορίου, καὶ τὰ τοῦ ἑνὸς ὅλου μετέχοντα, 
οὐκ ἀνάγκη δὴ ἄπειρα. πλήϑει εἶναι αὐτὰ γε ἐκεῖνα 
τὰ μεταλαμβάνόντα Τοῦ ἑνός; Πῶς; ὯΩδε εἰδῶμεν. 
ἄλλο τι οὐχ ἕν ὄνία, οὐδὲ μετέχοντα τοῦ δνὸς, τότε 

ὅτε μεταλαμβάνει. αὐτοῦ, μεταλαμβάνει. Ζηλαδή. 
Οὐκοῦν πλήϑη ὅ ὄντα, ἐν οἷς τὸ ἕν οὐκ ἕνι; In 
μέντοι. Τὶ οὖν; εἶ ἐθέλοιμεν τῇ διανοίᾳ τῶν τοιοὺ- 
70V ἀφελεῖν ὡς οἷἵοίτε ἐσμὲν ὅτι ὀλίγιστον, οὐκ ἀνά- 

yx καὶ τὸ ἀφαιρεϑὲν ἐκεῖνο n εἴπερ τοῦ ἑνὸς μὴ ut 
τέχοί, ; πλῆϑος εἶναι, καὶ οὐχ ἕν; ἀνάγκη. Οὐκοῦν 

οὕτως ἀεὶ σκοποῦντι αὐτὴν καϑ' αὑτὴν τὴν ἑτέραν» 

φύσιν τοῦ εἴδους, ὅσον ἂν αὐτῆς ἀεὶ δρῶμεν, ἄπει- 
go» ἔσται πλήϑει; ; “Παντάπασι μὲν οὖν, Καὶ μὴν 
ἐπειδάν ys ἕν ἕκαστϑν μόριον γένηται, πέρας ἤδη 
ἔχει πρὸς ἄλληλα, καὶ πρὸς 1 τὸ ὅλον, καὶ τὸ ὅλον 
πρὸς τὰ μόρια. Κομιδῇ μὲν οὗ». Τοῖς ἄλλοις δὴ τοῦ 
ἑνὸς συμβαίνει͵ , ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς καὶ ἐξ ἑξαντῶν κου- 
»νωνησάντων, ὡς ἔοικεν, ἕτερόν τε γίγνεσθαι ἐν αὖ- 
τοῖς, ὃ δὴ πέρας παρέσχε πρὸς ἄλληλα" 7 δὲ αὐτῶν 
φύσις καϑ᾽ ἑαυτὰ, ἀπειρίαν. Φαίνεται. Οὕτω δὴ 
τἄλλα τοῦ ἑνὸς, καὶ ὅλα καὶ κατὰ τὰ μόρια, ἄπειρά 
τὲ ἐστι καὶ πέρατος μετέχει. Πάνυ 78. Οὐκοῦν καὶ 
ὅμοιά ve καὶ ἀνόμοια ἀλλήλοις te καὶ ξαυτοῖς ; In 
δή; Ἢ μέν που ἄπειρά ἐστι: κατὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν 
πάντα, ταὐτὸν πεπονϑότα ἂν εἴη ταύτῃ. Πάνυ 78: 
Καὶ μὴν ] γε ἅπαντα πέρατος — καὶ — 
πέντ᾽ ἂν εἴη ταὐτὸν πεπονθότα. Πῶς δ᾽ Ἧ δὲ. 

N 2 
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γε πεπερασμένα ἴὸ εἶναι καὶ ἃ ἄπειρα πέπονϑεν, dvav- 
τία πάϑη ἀλλήλοις ὄντα, ταῦτα τὰ πάϑη πέπονϑε. 
Ναί. Τὰ δ᾽ ἐναντία γε, ὡς οἷόντε ἀνομοιότατα. τί 
μὴν; Κατὰ μὲν ἄρα ἑκάτερον τὸ πάϑος ὅμοια ἂν 
εἴη αὐτά τε αὑτοῖς καὶ ἀλλήλοις" κατὰ δ᾽ ἀμφότερα, 
ἀμφοτέρως ἐναντιώτατά te καὶ ἀνομοιότατα. Κιν- 
δυνεὗύει. Οὕτω δὴ τἄλλα, ταὐτά τε αὑτοῖς καὶ ἀλλὴ» 
λοις ὅμοιά τε καὶ ἀνόμοια εἴη ἄν. Οὕτω. Καὶ ταὐτὼ 
δὴ, καὶ ἕτερα ἀλλήλων, καὶ κινούμενα καὶ ἑσεῶτα, 
ναὶ πάντα τὰ ἐναντία πάϑη, οὐχέτι χαλεπῶς εὑὕρή- 
συμεν πεπογϑότα τἄλλα τοῦ ἑνός" ἐπείπερ καὶ ταῦ- 
τὰ ἐφάνη πεπονϑύότα. , Ὀρϑῶς λέγεις. Οὐκοῦν εἰ 
ταῦτα μὲν ἤδη ἐῶμεν ὡς φανερί, ; ἐπισχοποῖμεν δὲ 
πάλιν, ἕν εἰ ἔστεν ἄρα, καὶ οὐχ οὕτως ἔχει τἄλλα τοῦ 

ἑνὸς, ἢ ἢ οὕτω μόνον; ; 'Πάνυ μὲν οὖν. Δέγωμεν δὴ ἐξ 
ἀρχῆς, ἕν εἰ ἔστι, τὶ χρὴ τάλλα τοῦ ἑνὸς. πεπονϑέ- 
γαϊ. ““ἔγωμεν γάρ. a οὖν χωρὶς μὲν τὸ ἕν τῶν a 
λων, χωρὸς δὲ τἄλλα ToU ἑνός; Τί δὴ; Ὅτι που οὐκ 

ἔστι παρὼ ταῦτα ἕτερον, ὃ ἄλλο μὲν ἐστι τοῦ ἑνὸς, 
ἄλλο δὲ τῶν ἄλλων. πάντα γὰρ εἴρηται, ὅταν ἄηϑῇ 
τό, τὸ ἕν καὶ τἄλλα. Πάντα γάρ. Οὐκ ἄρα ἔτ᾽ ἐστὸν 
ἕτερον τούτων, ἐν ᾧ τό, τὶ ἕν ἂν εἴη τῷ αὐτῷ, καὶ 
τἄλλα. Οὐ ydg. Οὐδέποτε à ἄρα ἐν ταὐτῷ ἐστι τὸ ἕν 
καὶ τἄλλα. Ovx ἔοικε. Χωρὶς ἄρα; Ἱναί. Οὐδὲ μὴν 
μόριά γε ἔγειν φαμὲν τὸ ὡς ἀληϑῶς ἕν. πῶς γάρ; 
οὔτ᾽ ἄρα ὅλον εἴη ὧν τὸ ἕν ἐν τοῖς ἄλλοις , οὔτε μό- 
qa αὐτοῦ, εἰ 5 χωρὶς ve ἐστὶ τῶν ἄλλων καὶ μόρια μὴ 
ἔχῃ. Πῶς γὰρ oV; ; Οὐδενὶ ἄρα τρόπῳ μετέχοι ἂν 
τἄλλα τοῦ ἑνὸς, μήτε κατὰ μόριόν τι αὐτοῦ, μήτε 
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κατὰ ὅλον μετέχοντα. Οὐκ ἔοικεν. Οὐδαμῇ à ἄρα ἔν 
τἄλλα ἐστὶν, οὐδ᾽ ἔχει ἐν ἑαυτοῖς ἕν οὐδέν. Οὐ γάρ͵ 
ov». Οὐδ᾽ doa πολλά ἐστι τἄλλα. ἕν γὰρ ὁ ἂν ἦν ἔχα- 
στον αὐτῶν μόριον τοῦ ὅλου, εἰ πολλὰ ἦ ἥν. νῦν δὲ 
οὔτε ἕν, οὔτε πολλὰ, οὔτε ὅλον, οὔτε μόριά ἐστι 
τἄλλα τοῦ ἑνόρ" ἐπειδὴ αὐτοῦ οὐδαμοῦ μετέχει. Ὄρ- 
ϑῶς. Οὐδ᾽ ἄρα δύο, οὔτε τρία, οὔτε τὰ αὐτά ἐστι 
τὰ ἄλλα, οὔτε ἕν ἐστιν ἐν αὐτοῖς, εἴπερ τοῦ ἑγὸς 

πανταχῆ στέρεται. Οὕτως. Οὐδὲ 0 ὅμοια ἄρα καὶ ἀνό- 
μοια, οὔτε ταὐτά ἐστι τῷ ἑνὶ τὰ ἄλλα, οὔτε ἔνεστιν 
ἐν αὐτοῖς ὁμοιότης καὶ ᾿ἀνομοιότης. εἰ ydo ὅμοια 
παὸ ἀνόμοια αὐτὰ εἴη, ἦ ἔχει ἐν ἑαυτοῖς ὅμοιότητα 
καὶ ἀνομοιότητα , δύο mov εἴδη ἐναντία ἀλλήλοις 
ἔχοι ἂν ἐν δαυτοῖς τἄλλα τοῦ ἑνός. Φαίνεται. "Hy δέ 
γε ἀδύνατον δυοῖν τινοῖν μετέχειν ἃ μηδενὸς μετέ- 
χει. ᾿Αδύνατον. OUT ἄρα ὅμοια οὔτ᾽ ἀνόμοιά ἐστιν, 
οὔτ᾽ ἀμφότερα, τἄλλα. ὅμοια μὲν γὰρ ἂν ὄντα ἢ 
ἀνόμοια, ἑνὸς ἂν τοῦ ἑτέρου εἴδους μετέχοι" üugó- 
τερα δὲ ὄντα, δυοῖν τοῖν ἐναντίοι». ταῦτα δὲ ἀδύ- 
»ato» ἐφάνη. 51. Οὐδ᾽ ἄρα τὰ αὐτὰ, οὐδ᾽ ἕτε- 
ρα" οὐδὲ κινούμενα, οὐδὲ ἑστῶτα" οὐδὲ γιγνόμενα, 
οὐδὲ ἀπολλύμενα" οὐδὲ μείζω, οὐδὲ ἐλάττω" οὐδὲ 
loa * οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν πέπονθε τῶν τοιούτων. εἶ γάρ 
τὸ τοιοῦτον πεπονθέναι ὑπομένει τἄλλα, καὶ ἑνὸς 
καὶ δυοῖν καὶ τριῶν καὶ περιττοῦ καὶ ἀρτίου μεϑὲέ- 
ξδι" ὧν αὐτοῖς ἀδύνατον ἐφάνη μετέχειν, τοῦ ἑνός 
γε πάντη πάντως στερομένοις. ᾿Αληϑέστατα. Οὕτω 
δὴ ἕν s& ἔστι, πάντα τέ ἐστι τὸ ἕν, καὶ οὐδὲ ἕν ἐστε 
καὶ πρὸς ἑαυτὸ καὶ πρὸς τἄλλα ὡσαύτως. Παντελᾶς 
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μὲν οὖν. Εἶεν. εἰ δὲ δὴ μὴ ἔστι τὸ ὃν, τί χρὴ συμ- 
βαίνειν, ὦ ἀρ οὗ σκεπτέον μετὰ τοῦτο; Σκεπτέον γάρ. 
Τίς ἂν εἴη αὕτη ü ὑπόϑεσις , εἰ ἕν μὴ ἔστιν; dod t 
διαφέρει τῆσδε, εἰ μὴ ἕν μὴ ἔστι; ; “ιαφέρει μέντοι. 
“Παφέρει μόνον; ; ἢ καὶ πᾶν τοὐναντίον ἔστιν εἰπεῖν, 
εἰ μὴ ἕν μὴ ἔστι, τοῦ, ἕν μὴ ἔστε; Πᾶν τοὐναντίον. 
τί δ᾽ εἴ τις | λέγοι ; εἰ μέγεϑος μὴ ἔστιν, ἢ σμικρότης 
μὴ ἔστιν, ἢ ἀλλό τι τῶν τοιούτων, ἄρα ἐφ᾽ ἑκάστου 
ἂν δηλοῖ ὅτι ἕτερόν τι λέγοι τὸ μὴ 0»; Πάνυ ye. 
Οὐκοῦν καὶ νῦν δηλοῖ ὅτι ἕτερον λέγει τῶν ἄλλων τὸ 
ui) ὃν, ὅταν εἴπῃ, ἕν εἰ μὴ ἔστι; καὶ ἴσμεν ὃ λέγει ; 
Tops. Πρῶτον μὲν ἄρα γνωστόν τι λέγει" ἔπειτα 
ἕτερον τῶν ἄλλων, ὅταν εἴπῃ ἕν, εἴτε τὸ εἶναι αὐτῷ 

προσϑεὶς, εἴτε τὸ μὴ εἶναι. οὐδὲν γὰρ ἧττον γιγνώ- 
σκδται τί τὸ λεγόμενον μὴ εἶναι , καὶ ὅτι διάφορον 
«τῶν ἄλλων. ἢ οὔ; “ἀνάγκη. Nos ἃ ἄρα λεκτέον ἐξ ἀρ- 

ris, ὃν εἰ μὴ ἔστι, τί χρὴ εἶναι. πρῶτον μὲν οὖν αὖ- 
τῷ τοῦτο ὑπάρχειν δεῖ, ὡς ἔοικεν, εἶναι αὐτοῦ ἐπι» 
στήμην" ἢ μηδὲ 0, τί λέγεται γιγνώσκεσϑαι, ὅταν τὶς 
εἴπῃ ἕν εἰ μὴ ἔστιν. ᾿4ληϑῆ. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα ἕτερα 
αὐτοῦ εἶναι, ἢ μηδὲ ἐκεῖνο ἕτερον τῶν ἄλλων λέγε- 

εσϑαι; Πάνυ ys. Koi ἑτεροιότης ἄρα ἐστὶν αὐτῷ πρὸς 
τῇ ἐπιστήμῃ. οὗ γὰρ τὴν τῶν ἄλλων ἑτεροιότητα λέ- 
γει, ὅταν τὸ ἕν, ἕτερον τῶν ἄλλων λέγη, ἀλλὰ τὴν 
ἐκείνου. Φαίνεται. Καὶ μὴν τοῦ γε ἐκείνου, καὶ τοῦ 
τινος, καὶ τούτου, καὶ τούτῳ, καὶ τούτων, καὶ πάν- 
τῶν τῶν τοιούτων μετέχει τὸ μὴ ὄν. οὐ pde ἄν τὸ ἕ ἕν 
ἐλέγετο, οὐδ᾽ ἂν τοῦ ἑνὸς E ἕτερα, οὐδ᾽ ἐκείνῳ ἂν τι 
ἣν, οὐδ᾽ ἄν τι ἐλέγετο, εἰ μήτε τοῦ τινος αὐτῷ irs 
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μήτε a τῶν ἄλλων τούτων». ᾿Ορϑῶς. Εἶναι: μὲν δὴ τῷ 
£v) οὐχ οἷόντε, εἴπέρ y μὴ ἔστι" μετέχειν δὲ πολλῶν 
οὐδὲν κωλύει. ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη, εἴπερ τό ye | ἕν ἐκεῖ- 
vo καὶ μὴ ἄλλα μὴ ἔστιν. εἶ μέντοι μἦτε τὸ ἔν, μὴ 
ἐκεῖνο, uj ἔσται, ἀλλὰ haeo ἀλλοὺ tov ὃ λόγος, οὖ- 
δὲ φϑέγγεσθαι δεῖ οὐδέν εἰ δὲ τὸ ἕν ἐκεῖνο καὶ μὴ 
ἄλλο ὑπόκειται μὴ εἶναι, καὶ τοῦ ἐκείγου καὶ ἄλλων 
πολλῶν ἀνάγκη αὐτῷ μετεῖναι. Καὶ πὰννυ ys. Καὶ 
ἀνυμουτης ἄρα αὐτῷ ἐστι πρὸς τἄλλα. τὰ ? γὰρ ἄλ- 
λα, τοῖ ἑνὸς ἕ ἕτερα ὄντα, ἑτεροῖα καὶ εἶ i» ἂν. Ναί. 
τὰ δ᾽ περοῖα, ovx ἀλλοῖα; “Πῶς δ᾽ οὗ; ; Τὰ δ᾽ ἃ 

λοῖα, οὐκ ἀνόμοια; — ——— μὲν οὖν. Οὐκοῦν εἶ 
περ τὸ ἑνὶ ἁνόμοιὰά ἐστι, δῆλον ὅτε ἀνομοίῳ τά γε 
ἀνόμια ἀνόμοια ἂν εἴη. Zfilov. Els δ᾽ ἂν καὶ τῷ. 
ái δομοιότης, πρὸς ἣν τἄλλα ἀνόμοια αὐτῷ ἐστιν. ͵ 
Foue. Εἰ δὲ δὴ τῶν ἄλλων ἀνομοιότης E ἔστιν αὐτῷ, 
ag Ux ἀνάγκη ἑαυτοῦ ὁμοιότητα αὐτῷ εἶναι; πῶς; 
Εἰ i»óg ἀνομοιότης ἐστὶ τῷ ἑνὶ, οὐκ ἂν πον περὶ 

τοϊτοιοὗτου ὁ λόγος εἴη, οἵου τοῦ ἑνός" οὐδ᾽ ἂν 1 

ὕπϑεσις εἴη περὶ ἑνὸς, ἀλλὰ περὶ ἄλλου ἢ ἢ ἑνός. Πά- 
ψυ ε. οὐ δεῖ δέ γε. Οὐ δῆτα. fei ἄρα ὁμοιότητα 
Ti») αὐτοῦ ξαυτῷ εἶναι. Δεῖ. Καὶ μὴν οὐδ᾽ αὖ, 
tuc. y ἐστὶ τοῖς ἄλλοις. εἰ γὰρ εἴη ἴσον, εἴη τε ἂν 
30 καὶ ὅμοιον ἂν εἴη αὐτοῖς κατὰ τὴν ἰσότητα. 
vera δ᾽ ἀμφότερα ἀδύνατα, εἴπερ μὴ ἔστιν ἕν. “4- 
δίατα. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἴστι τοῖς ἄλλοις ἴσον, ἄρα 
oU ἀνάγκη καὶ τἄλλα ἐκείνῳ μὴ ἴσα εἶναι; ᾿Ανάγκη. 
τ' δὲ μὴ ἴσα, οὐκ ἄνισα; Nul. Τὰ δὲ ἄνισα, οὗ 
vijivígo ἄνισα; Πῶς δ᾽ οὔ; Καὶ ἀνισότητος δὴ μετέ- 
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χει τὸ E ἕν, πρὸς ἣν τἄλλα αὐτῷ ἐστιν ἄνισα; ἈΔετέ- 
χει. Y μέντοι ἀνισότητος ἐστὶ μέγεϑός τὸ καὶ 
σμικρότης. Ἔστι γάρ. Ἔστιν ἄρα καὶ μέγεθός τὸ καὶ 
σμικρότης τῷ τοιούτῳ $i; Κινδυνεύει. Ἀδέγεϑος 
μὴν καὶ σμικρότης ἀεὶ ἀφέστατον ἀλλήλοιν. Πάνυ 
γε. Μεταξὺ ἄρα τὶ αὐτοῖν del ἐστιν. Ἔστιν. "Eque 
οὖν τι ἄλλο εἰπεῖν piros ὺ αὐτοῖν ἢ ἰσότητα; Οὔκ" 
ἀλλὰ τοῦτο. Ὅτῳ ἄρα ἐστὲ μέγεϑος καὶ σμιιρότης, 
ἔστι καὶ ἰσότης αὐτῷ, μεταξὺ τούτοιν οὔσα. Ῥαέν8- 
ται. Τῷ δὲ ἑνὶ “ὦ ὄντι, ὡς ὄοικε, καὶ  ἰσότηρος ἂν 
μετείη καὶ μεγέϑους καὶ σμικρότητος. Ἔοικε. Καὶ 
μὴν οὐσίας γε δεῖ αὐτὸ μετέχειν πη. Πῶς δή; Ἔχει» 
αὐϊὸ δεῖ οὕτως ὡς λέγομεν. “εἰ γὰρ μὴ οὕτως ἔχει, 
οὐχ ἂν ἀληϑῆ λέγοιμεν ἡμεῖς, λέγοντες τὸ ἕν μὲ εἶ- 
ya εἰ δὲ ἀληϑῆ, δῆλον ὅ ὅτι ὄντα αὐτὰ λέγομε; j 
oUy οὕτως; Οὕτω μὲν οὖν. Ἐπειδὴ δὲ φαμὲν ἀλθῇ 
λέγειν, ἀνάγκη ἡμῖν φάναι καὶ ὄντα λέγειν». "vds. 
"KEorw ἄρα, ὡς ἔοικε, τὸ ἕν oUx ὄν. εἰ γὰρ μὴ ἔσαιε 
μὴ ὃν, ἀλλά τι τοῦ εἶναι ἀνήσει πρὸς τὸ μὴ εἶνε, 
εὐϑὺς ἔσται ὄν. Παντάπασι μὲν οὖν. Δεῖ ἄρα ató 
δεσμὸν ἔχειν τοῦ μὴ εἶναι, τὸ slvai μὴ ὃν, εἰ μέλι 
μὴ εἶναι" ὁμοίως ὥσπερ τὸ ὃ o», τὸ μὴ ὃν ἔχειν μὴ - 
ψαι, ἵνα | τελέως αὖ εἶναι ἢ EA οὕτως γὰρ ἂν τό, ve ν 
μάλιστ à ἂν εἴη, καὶ τὸ μὴ ὃν οὐκ ἂν εἴη" μετέχοντ, 
τὸ μὲν ὃν, οὐσίας τοῦ εἶναι ὄν" μὴ οὐσίας δὲ, τὸ 
εἶναι μὴ ὄν" εἶ μέλλει τελέως εἶναι. τὸ δὲ μὴ ὃν, αὶ 
οὐσίας μὲν τοῦ μὴ εἶναι μὴ ὃν, οὐσίας δὲ τοῦ εἶνι 
μὴ ὄν» εἰ καὶ τὸ μὴ ὃν αὖ τελέως ἔσται. Andior. 
τα. Οὐκοῦν, ἐπείπερ τῷ τε ὄντι, τοῦ μὴ εἶναι, x 
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τῷ μὴ ὶ ὄντι, τοῦ εἶναι μέτεστι, “αἱ τῷ ἑνὺ, ἐπειδὴ OUR 
ἔστι, τοῦ εἶναι ἀνάγκη μετεῖναι, εἰς τὸ μὴ εἶναι. “4- 
᾿γάγκη. Καὶ οὐσία δὴ φαίνεται τῷ in, εἰ μὴ ἔστε. 
Φαίνεται. Καὶ μὴ οὐσία ἄρα, εἴπορ μὴ ἔστι. Πῶς δ᾽ 
οὔ; Οἷόντε οὖν, τὸ ἔ; ἔχον πως, μὴ ἔχειν οὕτω, μὴ pt 
ταβάλλον ix ταύτης τῆς ἕξεως; Οὐχ olóvts. Πᾶν 
ἄρα τὸ τοιοῦτον μεταβολὴν σημαΐνει, ὃ ἂν οὕτω τὸ 
καὶ μὴ οὕτως ἔχῃ. Πῶς 0 οὔ; ἹΜεταβολὴ δὲ, κένη» 
σις; ἢ τί φήσομεν; Κίνησις. Οὐκοῦν τὸ ἕν, ὄν τ 
καὶ οὐκ ὃν ἐφάνη; ναί, Οὕτως ἄρα καὶ Uy οὕτως 
ἔχον φαίνεται. Ἔοικε. Kol κενούμενον ἄρα τὸ οὐκ 

«ὃν, ἣν πέφανται" ἐπείπερ καὶ μεταβολὴν ἐκ τοῦ el 
vas ἐπὶ τὸ μὴ εἶναι ἔχον. Κινδυνεύει.. “᾿Αλλὰ μὴν, εἰ 
μηδαμοῦ 7 ἐστὲ τῶν ὄντων, ὡς οὖκ ἔστιν, εἴπερ μὴ 
ἔστιν, οὐδ᾽ ἂν μεϑίσταιτο ποϑέν ποι. Πῶς ydg; 
Ovx ἄρα τῷ L μεταβαίνειν κινοῖτ ἄν. οὐ γάρ. Ov- 
δὲ μὴν ἐν τῷ αὐτῷ ἂν στρέφοιτο. ταὐτοῦ ydg οὐδα- 

| μοῦ ἅπτεται. ὃν γάρ ἐστι τὸ ταὐτόν. τὸ δὲ μὴ ὃν, 
ἔν τῳ τῶν ὄντων» ἀδύνατον εἶναι. ᾿Αδύνατον γάρ. 
Οὐκ ὥρα τὸ ἕ ἣν», μὴ ὃν, σερέφεσϑαι ἂν δύναιτο dy 
ἐκείνῳ ἐν ᾧ μὴ ἔστιν. Οὐ γὰρ οὖν. Οὐδὲ μὴν ἄλλοι» 
οὗταί που τὸ $ ἕν ἑαυτοῦ, οὔτε τὸ ὃ ὃν, οὔτε τὸ μὴ ὅν. 
οὗ γὰρ ἂν ἢν ὃ λόγος ἔτι περὶ τοῦ ἑνὸς, εἴπερ ἤλλοι- 
οὔτο αὐτὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ περὶ ἄλλου τινός. ᾿ορϑῶς. 
Ei δὲ μὴτ᾽ ἀλλοιοῦται, uis dy ταὐτῷ στρέφεται; 
μήτε μεταβαίνει , ἀρ ἂν πὴ ἔτι κιγοῖτο; ; Πῶς δὴ; 
Τό γε μὴν ἀκένητον ἀνάγκη ἡσυχίαν ἄ ἄγειν, τὸ δὲ 
ἡσυχάζον, ἑστάναι. “ἀνάγκη. Τὸ ἕν ἄρα, ὡς ἔοικεν, 
oUs ὃν, ἕστηκέ τὸ καὶ κινεῖται. Ἔοικε. Καὶ μὴν, sl 

΄ 
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ἀλλὰ ὅλου. Πῶς τοῦτο; EL τε πολλῶν μόριον εἴη, 
ἐν οἷς ἂν αὐτὸ εἴη, ξαυτοῦ τε δήπου μόριον ἔσται, 
ὃ ἐστιν ἀδύνατον, καὶ τῶν ἄλλων δὴ ἑνὸς ἑκάστου, 
εἴπερ καὶ πάντων. ἑνὸς γὰρ μὴ ὃν μόριον, πλὴν τοὐ- 
του, τῶν ἄλλων ἔσται - καὶ οὕτως ἑνὸς ἑκάστου οὐκ 
ἔσται μόριον. μὴ ὃ» δὲ μόριον ἑκάστου, οὐδενὸς τῶν 
πολλῶν» ἔ ἔσται" μηδενὸς δὲ ὃ ὃν, πάντων τούτων τὸ ti» 
»us, ὧν οὐδενὸς οὐδέν ἐστε καὶ μόριον καὶ ἄλλο ὅτι- 

᾿ oU», ἀδύνατον εἶναι. Φαίνεταί ys δή. Ovx ἄρα τῶν 

πολλῶν, οὐδὲ πάντων, τὸ μόριον, μόριον, ἀλλὰ μιᾶς 

τινος ἰδέας, καὶ ἑνός τινος, 0 καλοῦμεν ὅλον, ἐξ - 
. πάντων ἕν τέλειον γεγονὺς, τούτου μόριον & ἂν τὸ μό- 
ριον εἴη. Παντώπασι μὲν οὖν. Εἰ ἄρα τἄλλα μόρια 
ἴσχει, κἂν τοῦ ὅλου τε καὶ ἑνὸς μετέχοι. πάνυ 7e 
Ἕν ἄρα ὅλον τέλειον μόρια ἔχον, ἀνάγνη εἶναι τὰλ- 
λα τοῦ ἑνός. ἀνάγκη. Καὶ μὴν xui napi τοῦ μορίου 
γ8 ἑκάστου ó αὐτὸς λόγος. καὶ γὰρ τούτου ἀνάγκη 
μετέχειν τοῦ ἑνός. εἰ γὰρ ἕκαστον αὐτῶν μόριόν ἐστι, 
τό ye ἵχαστον εἶναι, ἕν δήπου σημαΐνει"- “ἀφωρισμέ- 
»ov μὲν τῶν ἄλλων, καϑ' αὑτὸ δὲ ὃν, εἴπερ ἕκαστον 
ἔσται. ᾿ορϑῶς. Mestoi δὲ 78 ἂν τοῦ ἑνὸς, δηλονότι 
“ἄλλο ὃν 3j ἕν. οὐ ydp ἂν μετεῖχεν, ἀλλ᾽ ἣν ἂν αὐτὸ ἕν. 
γῦν δὲ ἑνὶ μὲν εἶναι, πλὴν αὐτῷ τῷ ἑνὶ, ἀδύνατόν 

* θυ. ᾿Αδύνατον. Ζετέχειν δέ yt τοῦ ἑνὸς ἀνάγκη τῷ 

τε ὅλῳ xal τῷ μορίῳ. τὸ μὲν γὰρ ἕν, ὅλον ἔσται, oV 
μόρια τὸ μόρια" τὸ δ᾽ αὖ ἕκαστον, ἕν μόριον τοῦ ὅ- 
λου, ὃ ἂν 5j Δάριον ὅλον. Οὕτως. Οὐκοῦν E. ἕτερα ὅν- 
τα, τοῦ ido pO sts, τὰ μετέχοντα αὐτοῦ; ; πῶς δ᾽ 
eU; Τὰ δ᾽ ἕτερα τοῦ ἑνὸς, πολλά που eli ἄν. εἰ γὼφ 
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μήτε ἕν, μήτε ἑνὸς πλείω εἴη τἄλλα τοῦ ἑνὸς, οὖὔδὲν᾽ 
ἂν εἴη. Οὐ γὰρ οὖν. Ἐπεὶ δὲ ys πλείω ἑνός ἐστι τά 
τε τοῦ ἑνὸς μορίου, καὶ τὰ τοῦ ἑνὸς ὅλου μετέχοντα, 
οὔκ ἀνάγκη δὴ ἄπειρα, πλήϑει εἶναι αὐτά γε ἐχεῖνα 
τὰ μεταλαμβάνοντα € oU ἑνός; Πῶς; ἴΩδε εἰδῶμεν». 
ἄλλο τι οὐχ ἕν ὄνία, οὐδὲ μετέχοντα τοῦ ἑνὸς, τότε 
ὅτε μεταλαμβάνει αὑτοῦ, μεταλαμβάνει. 4ηλαδή. 
Οὐχοῦν πλήϑη 8 ὄντα, ἐν οἷς τὸ ἕν οὐκ ἔνι; Πλήϑη 
μέντοι. Τί οὖν; si ἐθέλοιμεν τῇ διανοίᾳ τῶν τοιοὺ- 
τῶν ἀφελεῖν ὡς οἷοῖτε ἐσμὲν ὅτι ὀλίγιστον, οὐκ dyd- 
γχη καὶ τὸ ἀφαιρεϑὲν ἐκεῖνο, εἴπερ τοῦ ἑνὸς μὴ us 
«£yor, πλῆϑος εἶναι, καὶ οὐχ ἕν; Ἀνάγκη. Οὐκοῦν 
οὕτως ἀεὶ σκοποῦντι αὐτὴν καϑ' αὑτὴν τὴν ἑτέραν 
φύσιν τοῦ εἴδους, ὅσον ἂν αὐτῆς ἀεὶ ὁρῶμεν, ἄπει- 
go» ἔσται πλήϑει; ; “Παντάπασι μὲν οὖν. Καὶ μὴν 
ἐπειδάν ys Sy ἕκαστϑν μόριον γένηται ; πέρας ἤδη 
ἔχει πρὸς ἄλληλα, καὶ πρὸς 1 τὸ ὅλον, καὶ τὸ ὅλον 

πρὸς τὰ μόρια. Κομιδῇ μὲν οὗν. Τοῖς ἄλλοις δὴ τοῦ 
ἑνὸς συμβαΐγνδι, ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς καὶ ἐξ ξαυτῶν κοι» 

νωνησάντων, ὧς ἔοικεν, ἕτερόν τι γίγνεσθαι ἐν αὖ- 
τοῖς, 0 δὴ πέρας παρέσχε πρὸς ἀλληλα" ἡ δὲ αὐτῶν 
φύσις καϑ᾽ ἑαυτὰ, ἀπειρίαν. Φαΐνετοι. οὕτω δὴ 
τἄλλα τοῦ ἑνὸς, καὶ ὅλα καὶ κατὰ τὰ μόρια j —— 
τέ ἐστι καὶ πέρατος μετέχει. Πάνυ 78: Οὐκοῦν καὶ 
ὅμοιά τὸ καὶ ἀνόμοια ἀλλήλοις τὸ καὶ ξαυτοῖς ; i 
δή; Ἢ μέν που ἄπειρά ἐστε: κατὰ τὴν ξαυτῶν φύσιν 
πάντα, ταὐτὸν πεπονϑότα ἂν εἴη ταύτῃ. Πάνυ 7ε: 
Καὶ μὴν ] ys ἅπαντα πέρατος — καὶ — 
πώντ' ἂν — ταὐτὸν πεπονθότα. Πῶς *H δὲ. 

: N 2 
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ys πεπερασμένα τς εἶναί xoi ἄπειρα πέπονϑεν, ἐναν- 
tía πάϑη ἀλλήλοις ὄντα, ταῦτα τὰ πάϑη πέπονϑε. 
Ναί, Τὰ δ᾽ ἐναντία γε, ὡς οἷόντε ἀκομοιότατα. Ti 
μὴν; Κατὰ μὲν ἄρα δκάτερον τὸ πάϑος ὅμοια ἂν 
εἴη αὐτά τε αὑτοῖς καὶ ἀλλήλοις" κατὰ δ᾽ ἀμφότερα, 
ἀμφοτέρως ἐναντιώτατά τε καὶ ἀνομοιότατα. Κιν- 
δυνεύει. Οὕτω δὴ τἄλλα, ταὐτά τε αὑτοῖς καὶ ἀλλή- 
λοις ὅ ὅμοιά τὸ καὶ ἀνόμοια εἴη ἄν, Οὕτω. Καὶ ταὐτὰ 
δὴ, καὶ ἕτερα ἀλλήλων, καὶ »ivobptyo καὶ ἑσεῶτα, 
wo) πάντα τὰ ἐναντία πάϑη , οὐχέτι χαλεπῶς sbps- 

gous» πεπονϑότα τἄλλα τοῦ ἑνός" ἐπείπερ καὶ ταῖ- 
ta ἐφάνη πεπονθότα. , Ὀρϑῶς λέγεις. OvxoU» εἰ 
ταῦτα μὲν ἤδη ἐῶμεν ὡς φανερί, ἐπισκοποῖμεν δὲ 
πάλιν, ἕν εἰ ἔστιν ἄρα, καὶ οὐχ οὕτως ἔχει τἄλλα τοῦ 
Ἑνὸς, ἢ ἢ οὕτω μόνον; 'μάνυ μὲν οὖν. Δέγωμεν δὴ ἐξ 
ἀρχῆς, ἣν εἰ ἔστι, τὶ χρὴ τἄλλα τοῦ ἑνὸς πεπονϑέ- 
yet. ““ἐγωμεν γάρ. "p οὖν χωρὶς μὲν τὸ ἕν τῶν a 
λων, χωρὶς δὲ τἄλλα τοῦ ἑνός; Τί δή; Ὅτι ποῦ OUX 

ἔστε aod ταῦτα ἕτερον, ὅ ἄλλο μὲν ἐστι τοῦ ἑγὸς, 
ἄλλο δὲ τῶν ἄλλων. πάντα γὰρ εἴρηται, ὅταν (ηϑῇ 
τό, τὸ ἕν καὶ τἄλλα. Πάντα γάρ. Οὐκ ἄρα ἔτ᾽ ἐστὶν 
ἕτερον τούτων , ἐν ᾧ τό, τὸ ἕν ἂν εἴη τῷ αὐτῷ, καὶ 
τἄλλα. Οὐ γάρ. Οὐδέποτε ἃ ἄρα ἐν ταὐτῷ ἐστι τὸ ἕν 
καὶ τἄλλα. Οὐκ ἔοικε. Χωρὶς ἄρα; Ἱναὶ. Οὐδὲ μὴν 
μόριώ γε ἔχειν φαμὲν τὸ ὡς ἀληϑῶς ἕν. πῶς γάρ; 
οὔτ᾽ ἄρα. ὅλον εἴῃ ὧν τὸ ἕν ἐν τοῖς, ἄλλοις, οὔτε μό- 
ρια αὐτοῦ, εἰ s χωρίς τὸ ἐστὶ τῶν ἄλλων καὶ μόρια μὴ 
ἔχῃ. πῶς γὰρ oV; ; Οὐδενὶ ἄρα τρόπῳ μετέχοι ἄν 
τἄλλα τοῦ ἑνὸς, μήτε κατὰ μόριόν τι αὐτοῦ, uite 
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κατὰ ὅλον μετέχοντα. Οὐκ ἔοικεν. Οὐδαμῆ à ἄρα ἕν 
τἄλλα ἐστὸν, οὐδ᾽ ἔχει ἐν ἑαυτοῖς ἕν οὐδέν. Οὐ yse. 
ov». Οὐδ᾽ dea πολλὰ ἐστι τἄλλα, ὃ ὃν γὰρ ὁ ἂν ἦν uo 
στον αὐτῶν μόριον τοῦ ὅλου, εἰ πολλὰ 1| ἤν. γῦν δὲ 
οὔτε ἕν, οὔτε πολλὰ, οὔτε ὅλον, οὔτε μόριά ἐστι 
τἄλλα τοῦ ἑνός" ἐπειδὴ αὐτοῦ οὐδαμοῦ μετέχει. Ὄρ- 
ϑῶς. Οὐδ᾽ ἄρα δύο, οὔτε τρία, οὔτε τὰ αὐτά ἐστι 
τὰ ἄλλα, οὔτι ἕν ἐστιν ἐν αὐτοῖς, εἴπερ τοῦ ἑνὸς 
πανταχῆ στέρεται. Οὕτως. Οὐδὲ ὅμοια ἄρα καὶ ἀνό- 
μοια, ovre ταὐτὰ ἐστι τῷ δνὶ τὰ ἄλλα, οὔτε ἔνεστιν 
ἐν αὐτοῖς ὁμοιότης καὶ «ἀρομοιότης. εἰ γὰρ ὅμοια 
καὶ ἀνόμοια αὐτὰ εἴη, ἦ ἔχει ἐν ἑαντοῖς ὁμοιότητα 
καὶ ἀνομοιότητα, δύο που εἴδη ἐναντία ἀλλήλοις 
ἔχοι ἂν ἐν ἑαυτοῖς τἄλλα τοῦ ἑνός. Φαίνεται. "Hy δέ 
γε ἀδύνατον δυοῖν τινοῖν μετέχειν ἃ μηδενὸς μετέ- 
χει. ᾿Αδύνατον. OUT ἄρα ὅμοια οὔτ᾽ ἀνόμοιά ἐστιν, 
οὔϊ ἀμφότερα ; τἄλλα. ὅμοια μὲν ydg ἂν ὄντα ἢ 
ἀνόμοια, ἑνὸς ἄν τοῦ ὑτέρου εἴδους μετέχοι" ἀμφό- 
τερα δὲ ὄντα, δυοῖν τοῖν ἐναντίοιν. ταῦτα δὲ ἀδύ»- 
veto» ἐφάνη. ᾿Αληϑῆ. Οὐδ᾽ ἄρα τὰ αὐτὰ, οὐδ᾽ Ezs- 
ρα" οὐδὲ κινούμενα, οὐδὲ ἑστῶτα" οὐδὲ γιγνόμενα, 
οὐδὲ ἀπολλύμενα" οὐδὲ μείζω, οὐδὲ ἐλάττω" οὐδὲ 
loa * οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν πέπονϑε τῶν τοιούτων. si γάρ 
τι τοιοῦτον πεπονϑέναι ὑπομένει τἄλλα, καὶ ἑγὸς 
καὶ δυοῖν καὶ τριῶν καὶ περιττοῦ καὶ ἀρτίου μεϑὲ- 
ξει" ὧν αὐτοῖς ἀδύνατον ἐφάνη μετέχειν, τοῦ ἑνὸς 
γε πάντη πάντως στερομένοις. ᾿Αληϑέστατα. Οὕτω 
05 ἕν s& ἔστι, πάντα τέ ἐστι τὸ ἕν, καὶ οὐδὲ ἕν ἐστε 
καὶ πρὸς ἑαντὸ καὶ πρὸς τἄλλα ὡσαύτως. Παντελῶς 
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μὲν οὗν. Εἶεν. εἰ δὲ δὴ μὴ ἔστι τὸ ἕν, τὶ χρὴ συμ- 
βαίνειν, ἀφ oU σκεπτέον μετὰ τοῦτο; Σκεπτέον pde. 
Τίς ἂν εἴη αὕτη 1 ὑπόϑεσις, εἰ ἕν μὴ ἔστιν; ἀρά τι 
διαφέρει τῆσδε, εἰ μὴ ἕν μὴ ἔστι; “ιαφέρει μέντοι. 
Ζιαφέρει μόνον; ἢ καὶ πᾶν τοὐναντίον ἔστιν εἰπεῖν, 
εἰ μὴ ἕν μὴ ἔστι, τοῦ, ἕν μὴ ἔστι; Πᾶν τοὐναντίον. 
τί δ᾽ εἴ τις λέγοι, εἴ“ μέγεϑος μὴ ἔστιν, ἢ σμεκρότης 
μὴ ἔστιν, ἢ ἀλλό τι τῶν τοιούτων, ἀρὰ ἐφ᾽ ἑκάστου 
ἂν δηλοῖ ὅτι ἕτερόν τε λέγει τὸ μὴ Ov; Πάνυ ye. 
Οὐκοῦν καὶ νῦν δηλοῖ ὅτι ἕτερον λέγει τῶν ἄλλων τὸ 
μὴ ὃν, ὅταν εἴπῃ, ἕν εἰ μὴ ἔστι; καὶ ἴσμεν ὃ λέγει; 
Ἴσμεν. Πρῶτον μὲν ἄρα )νωστόν τι λέγει" ἔπειτα 
ἕτερον τῶν ἄλλων, ὅταν εἴπῃ ἕν, εἴτε τὸ εἶναι αὑτῷ 
προσϑεὶς, size τὸ μὴ εἶναι. οὐδὲν γὰρ ἧττον γιγνὼ- 
σκδται τί τὸ λεγόμενον μὴ εἶναι , xai ὅτι διάφορον 
τῶν ἄλλων. 5 οὔ; ᾿Ανάγκη. ἴηδε ἃ ἄρα λεκτέον ἐξ ἀρ- 
rie. ὃν εἰ μὴ ἔστι, τί χρὴ εἶναι. πρῶτον μὲν οὖν αὖ- 
τῷ τοῦτο ὗ ὑπάρχειν δεῖ, ὡς ἔοικεν, εἶναι αὐτοῦ ἐπι- 
στήμην" ἢ μηδὲ ὅ 0, τὲ λέγεται γιγνώσκεσϑαι, ὅ ὅταν τὶς 
εἴπῃ 8 ἕν εἰ μὴ ἔστιν. 3907]. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα ἕτερα 
αὑτοῦ εἶναι, ἢ μηδὲ ἐκεῖνο ὅτερον τῶν ἄλλων ' λέγε- 
σϑαι; Πάνυ γε. Καὶ ἑτεροιότης ἄρα ἐστὶν αὐτῷ πρὸς 
τῇ λειστήμη. οὗ γὰρ τὴν τῶν ἄλλων ἑτεροιότητα λέ- 
γει, ὅταν τὸ ἕν, ἕτερον τῶν ἄλλων λέγῃ, ἀλλὰ τὴν 
ἐκείνου. Φαίνεται. Καὶ μὴν τοῦ ys ἐκεένου, καὶ τοῦ 
τινος, καὶ τούτου, καὶ τούτῳ, καὶ τούτων, καὶ πάν» 
τῶν τῶν τοιούτων μετέχεν τὸ μὴ ὄν. οὐ ydo ἂν τὸ ἕ ἕν 
ἐλέγετο, οὐδ᾽ ἂν τοῦ ἑνὸς ἕ ἕτερα, οὐδ᾽ ἐκείνῳ ἂν τι 
ἦν, οὐδ᾽ ἄν τι ἐλέγετο, εἰ μήτε τοῦ τινος αὐτῷ μετῆν, 
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μήτε a τῶν ἄλλων τούτων. ᾿ορϑῶς.᾽ Εἶναι; μὲν δὴ τῷ 
ἑνὶ οὐχ οἷόντε, εἴπέρ ys μὴ ἔστι" μδτέχειν δὲ πολλῶν 
οὐδὲν κωλύει. ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη, εἴπερ τό ye i ἕν ἐκεῖ- 
vo καὶ μὴ ἄλλο μὴ ἔστιν. εἰ μέντοι μήτε. τὸ ἕν, ust 
ἐκεῖνο, μήτ᾽ ἔσται, ἀλλὰ — ἀλλοὺ tov ὃ λόγος, οὐ- 
δὲ φϑέγγεσθαι δεῖ οὐδέν" εἰ δὲ τὸ ἕν ἐκεῖνο καὶ μὴ 
ἄλλο ὑπόκειται μὴ εἶναι, καὶ τοῦ ἐκείνου καὶ ἄλλων 
πολλῶν ἀνάγκη αὐτῷ μετεῖναι. Καὶ πάνυ γε. Καὶ 
ἄνυμοιτης ἄρα αὐτῷ ἐστι πρὸς τἄλλα. τὰ γὰρ ἄλ- 
λα, τοῖ ἑνὸς ἕτερα ὄντα, ἑτεροῖα καὶ εἴη ἄν. I 
τὰ 9* περοῖα , οὐκ ἀλλοῖα; Πῶς δ᾽ οὗ; Ta δ᾽ ἃ 
λοῖα, οὐκ ἀνόμοια; ᾿Ανόμοια μὲν οὖν. Οὐκοῦν s 
περ τὸ ἑνὶ ἀνόμοιά ἐστι, δῆλον ὅτε ἀνομοίῳ τὰ ys 
ἀνόμια ἀνόμοια ἂν εἴη. Añlov. Eig δ᾽ ἂν καὶ τῷ. 
ii δομοιότης, πρὸς ἣν τἄλλα ἀνόμοια αὐτῷ don. 
Ἔοιεν. Εἰ δὲ δὴ τῶν ἄλλων ἀνομοιότης ἢ ἔστιν QUTO,, 
ag ὖκ ἀνάγκη δαυτοῦ ὁμοιότητα αὐτῷ εἶναι; πῶς; 
Εἰ ivóg ἀνομοιότης ἐστὶ τῷ ἑνὶ, οὐκ ἄν πον negl 
τοϊτοιοὗτου ὃ λόγος εἴη, οἵου τοῦ ἑνός: οὐδ᾽ ἂν 4 
ὕπϑεσις εἴη περὶ ἑνὸς, ἀλλὰ περὶ ἄλλου ἢ ἢ δνός. Πά- 
νυ. οὐ δεῖ δὲ ye. Οὐ δῆτα. dei ἄρα ὁμοιότητα 
τῷ νὶ αὐτοῦ ξαυτῷ εἶναι. Δεῖ. Καὶ μὴν οὐδ᾽ αὖ, 
ἔσο. y ἐστὶ τοῖς ἄλλοις. εἰ γὰρ εἴη ἴσον, εἴη ve ἂν - 
ἤδ καὶ ὅμοιον ἂν εἴη αὐτοῖς κατὰ τὴν ἰσότητα. 

| Tex δ᾽ ἀμφότερα ἀδύνατα, εἴτερ, μὴ ἔστιν ἕν. - 
δύχτα. Enni δὲ οὐκ ἔστι τοῖς ἄλλοις ἴσον, ἄρα 
οὐ ἀνάγκη καὶ τἄλλα ἐκείνῳ μὴ ἴσα εἶναι; ; “᾿Ανάγκη. 
1' δὲ μὴ ἢ ἶσα, οὐχ ἄνισα; j Nal. Τὰ δὲ ἄνισα, οὗ 
τνίσῳ ἄνισα; "πῶς δ᾽ οὔ; Καὶ ἀνισότητος δὴ ueri- 



200 PLATONIS . &epi62a. 
χει τὸ ἕν, πρὸς ἣν τἄλλα αὐτῷ ἐστιν ἄνισα; Mess- 
χει. id μέντοι ἀνισότητος doti μέγεϑός τὸ καὶ 
σμικρότης. Ἔστι γάρ. Ἔστιν ἄρα καὶ μέγεθός za καὶ 
σμικρότης τῷ τοιούτῳ ἑνί; Κινδυνεύει. Μέγοεϑος 
μὴν καὶ σμικρότης ἀεὶ ἀφέστατον ἀλλήλοιν. Πάνυ 
γε. Μεταξὺ ἄρα τὶ αὐτοῖν ἀεέ ἐστιν. Ἔστιν. "Eug 
οὖν τι ἄλλο εἰπεῖν μεταξὺ αὐτοῖν ἢ ἰσότητα; Οὔκ" 
ἀλλὰ τοῦτο. Ὅτῳ ἄρα ἐστὸ μέγεϑος καὶ σμιιρότης, 
ἔστι καὶ ἰσότης αὐτῷ, μεταξὺ τοὗτοιν οὔσα. Ῥαέν8- 
ται. To δὲ ἑνὶ μὴ ὄντι, ὡς ἔοικε, καὶ  ἰσότιρος üv 
μετείη καὶ μεγέϑους καὶ σμικρότητος. Ἔοικε. Καὶ 
μὴν οὐσίας γε δεῖ αὐτὸ μετέχειν πη. πῶς δή; Ἔχει» 
αὐτὸ δεῖ οὕτως ὡς λέγομεν. εἰ γὰρ μὴ οὕτως ἔχει, 
οὖχ ἂν ἀληϑῆ λέγοιμεν ἡμεῖς, λέγοντες τὸ ἕν μὲ εἷ- 
ya εἰ δὲ ἀληϑῆ, δῆλον ὅ ὅτι ὄντα αὐτὰ λέγομε» j 
οὖγ οὕτως; Οὕτω μὲν οὖν. “Ἐπειδὴ δὲ φαμὲν ἀλθῇ 
λέγειν, ἀνάγκη ἡμῖν φάναι καὶ ὄντα λέγειν. "Avd y. 
Ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικε, τὸ ἕν oUx ὄν. εἰ ydg μὴ ἔσαι 
μὴ 0v, ἀλλά τι τοῦ εἶναι ἀνήσει πρὸς τὸ μὴ elvi, 
εὐϑὺς ἔσται ὄν. Παντάπασι μὲν οὖν. Δ ἄρα αἰὸ 
δεσμὸν ἔχειν τοῦ μὴ εἶναι, τὸ εἶγαι μὴ ὃν, εἰ μέλι 
μὴ εἶναι" ὁμοίως ὥσπερ τὸ ὃ o», τὸ μὴ ὃν ἔχειν μὴ - 
vot, ἵνα | τελέως αὖ εἶναι ἢ dH οὕτως γὰρ ἂν τό, ve v 
μάλιστ᾽ ἂν εἴη, καὶ τὸ μὴ ὃν οὐκ ἂν εἴη μετέχοντ, 
τὸ μὲν ὃν, οὐσίας τοῦ εἶναι ὅν" μὴ οὐσίας δὲ, τῷ 
εἶναν μὴ ὃν εἶ μέλλει τελέως εἶναι. τὸ δὲ μὴ ὃν, ἢ 
οὐσίας μὲν τοῦ μὴ εἶναι μὴ ὃν, οὐσίας δὲ τοῦ si 
μὴ ὅν" εἰ καὶ τὸ μὴ ὃν αὖ τελέως ἔσται. ᾿Αληϑέστι 
τα. Οὐκοῦν, ἐπείπερ τῷ τε ὄντι, τοῦ μὴ εἶναι, x: 
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τῷ μ᾽] ὄντι, τοῦ εἶναι μέτοστι, καὶ τῷ ἑνὴ, ἐπειδὴ οὐκ 
ἔστι, τοῦ εἶναι ἀνάγκη μετεῖναι, εἰς τὸ μὴ εἶναι. “- 
γάγκη. Καὶ οὐσία δὴ φαίνεται τῷ in, εἰ μὴ ἔστι. 
Φαίνεται. Καὶ μὴ οὐσία ἄρα, εἴπερ μὴ ἔστι. Πῶς δ᾽ 
οὔ; Οἷόντε ov», τὸ E ἔχον πὼς, μὴ ἔχειν οὕτω, μὴ pt 
ταβάλλον ἐκ ταύτης τῆς ἕξεως; Οὐχ οἷόντε. Πᾶν 
ἄρα τὸ τοιοῦτον μεταβολὴν σημαΐνει, ὃ ἂν οὕτω τὸ 
καὶ μὴ οὕτως ἔχῃ. Πῶς δ᾽ ov; Μεταβολὴ δὲ, xiyn- 
σις; ἢ τὸ φήσομεν ; Κίνησις. Οὐκοῦν τὸ ἕν, ὄν τ 
καὶ οὐκ ὃν ἐφάνη; ; “Ναί, Οὕτως ἄρα xe οὐχ οὕτως 

ἔχον φαίνεται. Ἔοικε. Καὶ κινούμενον ἄρα τὸ oU» 
«ὃν, ἣν πέφανται" ἐπείπερ καὶ μεταβολὴν ἐκ τοῦ εἷ- 
vas ἐπὶ τὸ μὴ εἶναι ἔχον. Χινδυνεύει. ᾿Αλλὰ μὴν, εἰ 
μηδαμοῦ ys dar) τῶν ὄντων, ὡς οὐκ ἔστιν, εἴπερ μὴ 
ἔστιν, οὐδ᾽ ἂν μεϑίσταιτο ποϑέν ποι. Πῶς ydo; 
Οὐκ ἄρα τῷ γε μεταβαίνειν κινοῖτ᾽ ἂν. Οὗ γάρ. Ov- 
δὲ μὴν ἐν τῷ αὐτῷ ἂν στρέφοιτο. ταὐτοῦ γὰρ οὖδα- 
μοῦ ἅπτεται. ὃν γάρ ἐστι τὸ ταὐτόν. τὸ δὲ μὴ ὃν, 
ἔν τῳ τῶν ὄντων ἀδύνατον εἶναι. ᾿Αδύνατον γάρ. 
Οὐκ ἄρα τὸ ἵν», μὴ ὃν, στρέφεσϑαι ἂν δύναιτο ἐν. 
ἐκείνῳ ἐν ᾧ μὴ ἔστιν. Οὐ γὰρ οὖν. Οὐδὲ μὴν ἄλλοις 
οὗταί που τὸ $ &» δαυτοῦ, οὔτε τὸ ὃν, οὔτε τὸ μὴ ὅν. 
οὗ γὰρ ἂν ἣν ó λόγος ἔ am περὶ τοῦ ἕνὸς, εἴπερ ἤλλοι- 
οὗτο αὐτὸ í ἑαυτοῦ, ἀλλὰ περὶ ἄλλου τινός, "Og x. 

Ei δὲ μὴτ᾽ ἀλλοιοῦται, μήτε dy ταὐτῷ στρέφεται; 
μήτε μεταβαίνει, ag ἄν πη ἔτι κιγοῦτο ; Πῶς δή; 
Τό γε μὴν ἀκένητον ἀνάγκη ἡσυχίαν ἄγειν , τὸ δὲ 
ἡσυχάζον, ἑστάναι. “ἀνάγκη. Τὸ ἕν ἄρα, ὡς ἔοικεν, 

οὗκ ὃν, ἕστηκέ τὸ καὶ κινεῖται. Ἔοικε. Καὶ μὴν, εἴ 

- 
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πέρ γε κινεῖται, μεγάλη ἀνάγκη αὐτῷ ἀλλοιοῦσϑαι. 
ὅπη γὰρ & τι κινηϑῇ, κατὰ τοσοῦτον οὐκέϑ᾽ ὡσαὺ- 
τως ἔχει ὡς εἶχεν, ἀλλ᾽ ἑτέρως. Οὕτω. Κινούμενον δὲ 
τὸ ἕν, καὶ ἀλλοιοῦταφ. Ἱναί. Καὶ μὴν μηδαμῇ 78 κι- 
γ»οὕμενον, οὐδαμῆ à ἂν ἀλλοιοῖτο. Οὐ , γάρ. "H μὲν ἄρα 
κενεῖται τὸ οὐχ ὃν ἕν, ἀλλοιοῦται" 3 δὲ μὴ κινεῖται, 
οὐκ ἀλλοιοῦται. Οὐ γάρ. Τὸ ἕν ἄρα μὴ ὃν ἀλλοιοῦ- 
ταί τὸ καὶ οὐκ ἀλλοιοῦται. Φαένεται. Τὸ δ᾽ ἀλλοιού- 
μενον &g. οὐκ ἀνάγκη γίγνεσϑαι μὲν ἕτερον ἢ πρό- 
1890», ἀπόλλυσϑαι δὲ ἐκ τῆς προτέρας ἕξεως ; τὸ δὲ 
μὴ ἀλλοιούμενον, is γίγνεσϑαι μήτε ἀπόλλυσθαι. 

. ἀνάγκη. Καὶ τὸ ἕν ἄρα, μὴ ὃν, ἀλλοιούμενον μὲν, 
γίγνεταί τὸ καὶ ἀπόλλυται" μὴ ἀλλοιούμενον 9i, 
οὔτε γίγνεται, οὔτε ἀπόλλυται. καὶ οὕτω τὸ ἕν, μὴ 
ὃν — γίγνεταί τε καὶ ἀπόλλυται" καὶ οὔτε γίγνεται, 
οὔτ᾽ ἀπόλλυται. Οὐ γάρ. αὖϑις δὴ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν 

ἴωμεν. πάλιν, ὀψόμενοι εἰ ταὐτὰ ἡμῖν φανεῖται ἅπερ 
καὶ νῦν, ἢ ἢ ἕτερα. ̓ Αλλὰ χρή: Οὐκοῦν, ἕν εἰ μὴ ἔστι, 
ἔφαμεν τί χρὴ περὶ αὐτοῦ συμβαίνειν; ; Ναί... Τὸ δὲ 
μὴ ἔστιν ὅταν λέγωμεν, ἄρα μὴ aM τε σημαΐνει ἢ 
οὐσίας ἀπουσίαν τούτῳ ὃ ἂν φῶμεν μὴ εἶναε; Οὐ- 
δὲν ἄλλο.. Πότερον οὖν, ὅταν φῶμεν μὴ εἶναί τι, 
πῶς οὐχ εἶναι φαμὲν αὐτὸ, πῶς δὲ εἶναι; ἢ ἢ τοῦτο τὸ : 
μὴ ἔστι, λεγόμενον, ἁπλῶς σημαίνει ὅ στι οὐδαμῶς οὖ- 
δαμῆ ἐστιν, οὐδέ πη μετέχει οὐσίας, τόγε μὴ ὅν; 
"niobatata μὲν οὖν. Οὔτε ἄρα δύναιτο εἶναι ἂν τὸ 
μὴ ὃν, οὔτε ἄλλως οὐδαμῶς οὐσίας μετέχειν. Οὗ 

ydo. EL] δὲ γίγνεσθαι καὶ τὸ ἀπόλλυσθαι, μὴ τι 
ἄλλο ἢ, ἢ τὸ μὲν οὐσίας μεταλαμβάνειν, τὸ δ᾽ ἀπολο 

- 
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λύναι οὐσίαν; Οὐδὲν ἄλλο. *f2 δέ ye μηδὲν τοῦτου 
μέτεστιν, οὔτ᾽ ἂν λαμβάνοι οὔτ᾽ ἀπολλύοι αὐτό. Πῶς 
γάρ; Τῷ ἑνὶ ἄρα, ἐπειδὴ οὐδαμῇ ἐστιν, οὔτε χτέον, 
οὔτε ἀπαλλακτέο»., oUts μεταληπτέον οὐσίας μηδα- 
μῶς. Εἰκός. Οὔτε ἄρα ἀπόλλυται τὸ μὴ ὃν ἕν, οὔτε 
γέγνεται, ἐπείπερ οὐδαμῇ μετέχει οὐσίας. OU φαίνε- 
ται. Οὐδ᾽ ἄρ' ἀλλοιοῦται οὐδαμῆ. ἤδη γὰρ ἂν γὲ 
γνοιτό 1s καὶ ἀπολλύοιτο τοῦτο πάσχον. ᾿4ληϑῆ. Εἰ 

δὲ μὴ ἀλλοιοῦται, οὐκ ἀνάγκη μηδὲ κινεῖσθαι ; Ad 
yn. Οὐδὲ μὴν ἑστάναι ; φήσομεν τὸ μηδαμοῦ ὅ ὄν, τὸ. 
γὰρ ἑστὼς, ἐν τῷ αὐτῷ τινι ἀεὶ δεῖ εἶναι τῷ αὐτῷ. 
πῶς γὰρ οὔ; Οὕτω δὴ αὐτὸ μὴ ὅν, unts ποτὲ ἱστά- 
saut piss κινεῖσϑαι λέγωμεν. Μὴ γὰρ οὖν». ᾿Αλλὰ μὴν 
οὐδ᾽ ἔστι 7: αὐτῷ τιτῶν ὄντων. ἤδη γὰρ ἂν τοῦτο 
μετέχον ὄντος, οὐσίας μετέχοι. 4ῆλον. Οὔτε ἄρα μέ- 
γεϑος, οὔτε σμικρότης, οὔτε ἰσότης αὐτῷ ἐστιν. Οὐ 
γάρ. Οὐδὲ μὴν ὁμοιότης γε, οὐδὲ ἑτεροιότης, οὔτε 
πρὸς αὗτὸ οὔτε πρὸς τἄλλα εἴη ἂν αὐτῷ. οὐ φαίνε- 
ται. τί δέ; τἄλλα ἔσϑ' ὅπως ἂν εἴη αὐτῷ, εἰ μηδὲν 
αὐτῷ δεῖ εἶναι; Οὐκ ἔστι». Οὔτε ἄρα ὅμοια, οὔές à- 
νόμοια, οὔτε ταὐτὰ, ots ἕτερά ἐστιν αὐτῷ τὰ ἄλλα. 
Οὐ γάρ. Τί δέ; τὸ ἐκείγου, ἢ τὸ ἐκείνῳ, ἢ τὸ τί, ἢ 
τὸ τοῦτο, ἢ τὸ τούτου, ἢ ἄλλου, ἢ ἄλλῳ" ἢ ποτὲ, ἢ 
ἔπειτα, ἢ νῦν" ἢ ἐπιστήμη , ἢ δόξα, ἢ αἴσϑησις , ἢ 
λόγος,. 56 ὄνομα, E ἄλλο ὁτιοῦν τῶν ὄντων περὶ τὸ 
μὴ ὃν ἔσται; Οὐκ ἔσται. Οὕτω δὴ £y οὖκ ὃν οὐκ ἔχει 
“τως οὐδαμῆ. Οὐκοῦν δὴ ἔοικέ ys οὐδαμῆ ἢ ἔχειν. "Ete 
δὴ λέγωμεν, ἕν εἰ μὴ ἔστι, τἄλλα τί χρὴ πεπονϑέναι. ^ 
“έγωμεν γάρ. Ἄλλα μὲν που δεῖ αὐτὰ εἶναι. εἰ ya 
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μηδὲ ἄλλα ἐστὸν; oix ἂν περὶ τῶν ἄλλων “λέγοιτο. 
Οὕτως. Ei δὲ ἐ περὸ τῶν ἄλλων 6 λόγος, τάγε ἄλλα 
ἕτερά ἐστιν. ἢ ovx ἐπὶ τῷ αὐτῷ καλεῖς τό, Té ἄλλο 
καὶ “ὸ ἕτερον; Ἔγωγε. Ἕτερον δέ γέ που φαμὲν, τὸ 
Prepo» εἶναι ἑτέρου, καὶ τὸ ἄλλο δὴ ἄλλο εἶναι ἀλ- 
'Aov; [ΙΝαί. Καὶ τοῖς ἄλλοις à ἄρα, εἰ μέλλοι ἄλλα al. 

γαι, ἔστι τὸ οὗ alo i ἔσται. Ἀνάγκη. Ti δὴ οὖν ἂν 
εἴη ; Τοῦ μὲν γὰρ ἑνὸς οὐκ ἔσται ἄλλα, μὴ ὄντος 7ε- 
Οὗ γάρ. y ἄρα ἐστί. τοῦτο ydo αὐτοῖς Ets 
λείπϑται, ἢ ἢ μηδενὸς εἶναι ἄλλοις. ᾿ρϑῶς. Κατὰ πλή- 
ϑη à aga ἕκαστα ἀλλήλων ἄλλα ἐστί. κατὰ ἕν γὰρ οὖχ- 
ἂν oid τε εἴη, μὴ ὄντος ἑνός" ἀλλ᾽ ἕκαστος, ὡς ἔοε- 
κεν, ὁ ὄγκος αὐτῶν δπειρός ἐστι πλήϑει" dy τὸ 
σμικρότατον δοκοῦν εἶναι λάβῃ τὶς, ὥσπερ ὄναρ d» 
ὕπνῳ φαίνεται " ἐξαίφνης ἀντὶ ἑνὸς δόξαντος us 

πολλὰ , καὶ ἀντὶ σμιιροτάτον παμμέγεϑες πρὸς τὰ 
πορματιζόμενα ἐξ αὐτοῦ. ᾿Ὀρϑύτατα. Τοιούτων δὴ 
ὄγκων ἄλλα ἀλλήλων εἴη ἂν τὰ ἀλλα, εἴ ἑνὸς μὴ 0»- 

τὸς ἄλλα ἐστί. Κομιδῇ μὲν οὖν. Οὐκοῦν πολλοὶ  ὃγ- 
κοι ἔσονται, εἷς ἕκαστος φαινόμενος, ὧν δὲ οὔ, εἴπερ 
ὃν μὴ ἔσται; Οὕτω. Καὶ ἀριϑμὸς δὲ εἶναι αὐτῶν δό- 
Ei, εἴπερ ἕν ἕκαστο», πολλῶν ὄντων. Πάνυ 7. Χαὶ 
τὰ μὲν δὴ, ἄρτια, τὰ δὲ, περιττὰ ἐν αὑτοῖς ὄντα, 

οὐχ ἀληϑῶς φαίνεται, εἴπερ ὃν μὴ ἔσται. Οὗ yap 
οὖν. Καὶ μὴν καὶ σμικρότατόν γε, φαμὲν, δόξειεν 
«αὐτοῖς εἶναι. φαΐνετα: δὲ τοῦτο πολλὰ καὶ μεγάλα, 
πρὸς ἕκαστον τῶν πολλῶν, ὡς σμεκρῶν ὄντων. Πῶς 

δ᾽ οὔ; Καὶ ἴσος μὲν τοῖς πολλοῖς καὶ σμικρὸς E ἕκα 
στος ὄγκος δοξασϑήσεται εἶναι. οὗ γὰρ ἂν μετὲ» 
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aive» ἐκ μείζανος εἰς ἔλαττον φαινόμενος, xol» εἰς 
τὸ μεταξὺ δόξειεν ἐλϑεῖν. τοῦτο δ᾽ εἴη ὧν φόντα- 
σμα ἰσότητος. Εἰκός. Οὐχοῦν καὶ πρὸς ἄλλον ὅ 97- 
κον πέρας ἔχων ̓  αὗτός τε πρὸς αὑτὸν, οὔτε ἃ ἀρχὴν, 
οὔτε πέρας, οὔτε μέσον ἔχων; πῆ δή; Ὅτι di. 
αὐτῶν ὅταν τὶς τὶ λάβη τῇ διανοίᾳ," ν᾽ ὡς τι τούτων 
ὃν, πρό te τῆς ἀρχῆς, ἄλλη ἀεὶ φαίνεται ἀρχὴ" με- 

τῷ τε τὴν τελευτὴν, ἑτέρα ὑπολειπομένη τελευτῇ" 
ἔν Ts τῷ μέσῳ, ἄλλα μεσαέτερα τοῦ μέσου. σμικρό- 
vaga δὲ, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἑνὸς αὐτῶν ἑκάστου 
λαμβάνεσθαι" ἅτε ovx ὄντος τοῦ ἑνός. ᾿Αληϑέστα- 
τα. Θρύπτεσϑαι. δὲ, οἶμαι, κορματιξόμενον ἀνό- 
ym “τῶν τὸ ὃ ὃν, ὃ ἄν τις λάβῃ τῇ διανοέᾳ. ὄγκας ᾿ 
γάρ που νὸς ἄνευ “λαμβάνοιτο d». Πάνυ μὲν οὖν. 
Οὐκοῦν τόγε τοιρῦτον πόῤῥωθεν μὲν ὁρῶντι, καὶ 
ἀμβλὺ, Ἐν φαίνεσθαι, ἀνάγκη" ἐγγύθεν δὲ, καὶ 
ὀξὺ νοοῦντι, πλήϑει ἄπειρον ἐν ἕκαστον φανῆναι, 
εἴπερ «στόρεται τοῦ ἑνὸς μὴ ὄντος; I “ἀναγκαιότατον 
μὲν οὖν. Οὕτω δὴ ἃ ἄπειρά τὸ καὶ πέρας ἔχοντα » καὶ 
ὃν καὶ πολλὰ, ἕκαστα τὰ ἄλλα δεῖ φαίνεσθαι, ἕ ὃν οἷ. 
μὴ ἔστε" τἄλλα δὲ τοῦ ἑνός. Aci γάρ. Οὐκοῦν καὶ 
ὅμοιά τὸ καὶ ἀνόμοια δόξει εἶναι; In δή; Οἷον 
ἐσκιαγραφημένα, ἀποστάντι μὲν, ἕν πάντα φαινό- 
μενα, ταὐτὸν φαένεσϑαι πεπονθέναι, καὶ ὅμοια 
“εἶναι. Πάνυ γε. Προσελϑόντι δέ ye, πολλὰ καὶ 
ἕτερα, καὶ τῷ τοῦ ἑτέρου φαντόσματι, δτεροῖα. καὶ 
ἀνόμοια δαυτοῖς. Οὕτω. Καὶ ὁμοίους δὴ καὶ ἄνο- 
μοίους τοὺς ὄγκους αὐτοὺς τὸ ἑαυτοῖς ἀνάγκη φαί- 
νεσϑαι καὶ ἀλλήλοις. Πάνυ μὲν οὗ». Οὐκοῦν κα) 

r 
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"τοὺς αὐτοὺς καὶ ἑτέρους ἀλλήλων , καὶ ἁπτομένους 
-«ai χωρὶς ἑαυτῶν, καὶ κινουμένους πάσας κινήσεις, 
ναὶ ἑστῶτας πανταχῆ" καὶ γιψνομένους : καὶ ἀπολλυ- 
μένους, καὶ μηδέτερα, καὶ πάντα που τὰ ὶ τοιαῦτα, á 

διεξελϑεῖν εὐπετὲς ἡμῖν ἤδη » && ἑνὸς μὴ ὄντος πολλά 

ἐστιν. “ληϑέστατα μὲν οὖν. Ἔτι δὴ o ἅπαξ, ἐλϑό»- 
ες πεῖλιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν , εἴπωμεν, ἕν ei μὴ Ἔστεν, 
τἄλλα δὲ τοῦ ἑνὸς τί [ χρὴ εἶναι. Εἴπωμεν ydg οὖν. 
Οὐκοῦν ἕν μὲν οὖκ ἔσται τἄλλα. πῶς γάρ; ; Οὐδὲ 
μὴν πολλά γε. ἐν ' γὰρ πολλοῖς οὖσιν εἴη ἂν καὶ Ey. 
αἰ γὰρ μηδὲν αὐτῶν ἐστιν ὃ ἕν, ἅπαντα οὐδὲν ἔστιν. 
ὥστε οὐδ᾽ ὧν πολλὰ εἴη - Aoi; Mi ἐνόντος δὲ ἑνὸς 
ἐν τοῖς ἄλλοις, οὔτε πολλὰ, οὔτε ἕν ἐστι τἄλλα. Οὗ 
γάρ. Οὐδέ ys φαίνεται ἕν, οὐδὲ πολλά. 7$ 035; Ὅτε 
τἄλλα τῶν μὴ ὄντων οὐδενὶ οὐδαμῆ οὐδαμῶς οὗδε- 
la» κοινωνίαν ἔγει" οὐδὲ τι τῶν μὴ ὄντων παρὰ 
τῶν ἄλλων τῳ ἐστίν. οὐδὲν γὰρ μέρος ἐστὶ τοῖς μὴ 
οὖσιν. "fin95;. Οὐδ᾽ ἄρα δόξα τοῦ μὴ ὄντος παρὰ 
τοῖς ἄλλοις ἐστὴν, οὐδέ τι φάντασμα! οὐδὲ δοξάζε- 

ται οὐδαμῆ οὐδαμῶς τὸ μὴ ὃν ὑπὸ τῶν ἄλλων. Οὐ 
yag οὖν. Ἔν ἄρα εἰ μὴ ἔστιν, ov δοξάζεταί τι τῶν 

ἄλλω» ἕν εἶναι, οὐδὲ πολλά. ἄνευ γὰρ ἑνὸς πολλὰ 
δοξάσαι ἀδύνατον. ᾿Αδύνατον γάρ. Ἕν ἄρα εἰ μὴ 
ἔστι, τἄλλα. οὔτε ἔστιν, οὔτε δοξάζεται 8 ἕν οὔτα πολ- 
Ad. Οὐκ ἔοικεν. Οὐδ᾽ ἄρα ὅμοια, οὐδὲ ἀνόμοια, 
Οὐ γάρ. Οὐδὲ μὴν τὰ αὐτά 7ε, οὐδ᾽ E ἕτερα" οὐδὲ ὧ- 
πτόμενα, οὐδὲ χωρίς" οὐδὲ ἄλλα ὃ οσα ἐν τοῖς πρό- 
σθϑεν διήλθομεν, ὡς φαινόμενα αὐτὰ ̓- τούτων οὔτε 
τι ἔστέν, οὔτε φαίνεται τἄλλα, ἔν εἰ μὴ ἔστιν. ᾿4ληϑῆ. 
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Οὐκοῦν καὶ συλλήβδην εἰ εἴποιμεν, ἕν εἰ μὴ ἔστιν, 
οὔδέν ἐστιν, ὀρϑῶς ἂν εἴποιμεν; Παντάπασι μὲν 
οὖν. Ewie2u τοίνυν τοῦτό τε, καὶ ὅτι, ὦ ὡς ἔοικεν, 
ἔν εἴτ ἔστιν εἴτε μὴ ἔστιν, αὐτό τὸ καὶ τἄλλα καὶ 

€ "νι 3 tw ' t 5 φ 
πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἀλληλα, πάντα πάντως ἐστὶ ve 

καὶ οὐκ ἔστι, καὶ φαίνεταί τὲ καὶ οὐ φαίνεται. Alg- 
ϑέφτατα. 
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^ EIMAXOZ, APIZTOOANHZ, dIOTIMA, 
- AAKIBIAAHZ. 
4 οχῶ μοι περὶ ὧν πυνϑάνεσϑε νῦν οὐκ ἀμελέτη- 
τὸς εἶναι. καὶ γὰρ ἐτύγχανον πρώην εἰς ἄστυ οἴκο- 
Je» ἀνιὼν Ψαληρόϑεν. τῶν οὖν γνωρίμων" τὶς, ὃπε- 
σϑεν κατιδών με, πόῤῥωθεν. ἐκάλεσε * καὶ παίζων 

“ἅμα τῇ κλήσει, *Q Φαληρεὺς, ἔ ἔφη, οὗτος ᾿Απολλόδω- 
gos οὐ περιμενεῖς, Κἀγὼ ἐπιστὰς περιέμεινα. xoi 

ὅς, Mnollódmge, ἔφη, καὶ μὴν ἔναγχος σὲ ἐζήτουν, 
βουλόμενος διαπυϑέσϑαι τὴν. ̓ γάϑωνος ξυνουσίαν, 
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- καὶ Σωκράτους, καὶ ᾿Αλκιβιάδου, καὶ τῶν ἄλλων τῶν 

᾿ τότε ἐν τῷ συνδείπνῳ παραγενομένων, περὶ τῶν ἐρω- 
τικῶν λόγων, τίνες ἦσαν. ἄλλος γάρ τις μοὶ διηγεῖ- 
70, ἀκηκοὼς Φοίνικος τοῦ Φιλίππου" ἔφη δὲ καΐσε 
εἰδέναι. ἀλλὰ γὰρ οὐδὲν εἶχε σαφὲς λέγειν. σὺ οὖν 
'po? διήγησαι. δικαιότατος γὰρ εἶ τοὺς τοῦ ἑταίρου. 
λόγους ἀπαγγέλλειν. πρότερον δέ pot, ἢ δ᾽ ὃς, εἰπὲ, 
σὺ αὐτὸς παρεγένου τῇ συνουσίᾳ ταύτῃ, ἢ οὔ; Ka- 
γὼ εἶπον ὅτι, Παντάπασιν ἔοικέ co, οὐδὲν διηγεῖ: 
“σϑαι σαφὲς ó διηγούμενος" εἰ νεωστὶ ἡγῇ τὴν συ»- 
ουσίαν γεγονέναι ταύτην ἣν ἐρωτᾷς, ὥστε καὶ ἐμὲ 
παραγενέσϑαι. Ἔχγωχε. δή. πιόϑεν, ἣν δ᾽ £y , ὦ 
Τλαύκων; » οὐκ οἶσϑ' ὅτι πολλῶν i ἑτῶν ᾿γάϑων ἐν- 
ϑάδε ovx ἐπιδεδήμηκεν, ἀφ᾽ ov δ᾽ ἐγὼ “Σωκράτει 
σννδιατρίβω, καὶ ἐπιμελὲς πεποίημαι ἑκάστης ἡμὲ- 
ρας εἰδέναι o, τι ἂν λέγῃ ἢ πράττῃ, οὐδέπω τρία ἔτῃ 
ἐστίν. προτοῦ δὲ περιτρέχων ὅπη τύχοιμι, καὶ otó- 
μενός LL ποιεῖν, ἀϑλιώτερος d ótovoby * οὐχ ἧττον 
ἢ σὺ νῦν, οἰόμενος δεῖν πάντα μᾶλλον πράττειν ἢ 
φιλοσοφεῖ». Καὶ ὅς, Μὴ σκῶπε, ἔφη" Lo εἰπὲ 
uou πότε ἐγένετο ἡ 7j συνουσία αὕτη. Κἀγὼ εἶπον ὅτι, 
Παίδων ἢ ἡμῶν ὄντων ἔτι, ὅτε τῇ πρώτῃ τραγῳδίᾳ 
ἐνίκησεν ᾿᾿γάϑων, τῇ ὑστεραίᾳ ἢ 3 ἢ τὰ ἐπινίκια EO very 
αὗτός τε καὶ οἵ χορευταί. πάνυ, ἢ ἔφη, ἄρα πάλαι, 
ὡς ἔοικεν... ἀλλὰ τίς σοι διηγεῖτο; ἢ αὐτὸς “Σωκρά- 

της; Οὐ μὰ τὸν Δία, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ἀλλ ὅσπερ Φοίνικε" 
"ἡφριστόδημος ἦν τις, Κυδαϑηνεὺς, σμικρὸς, ἀνυπό- 
δητος aisi. παραγεγόνει δ᾽ ἐν τῇ συνουσίᾳ, “Σωκρά- 
40uc ἐραστὴς ὧν ἐν τοῖς μάλιστα τῶν τότε, ὡς duoi 

Pra. T. VII. TOT e^ 
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δοκεῖ. oU μέντοι ἀλλὰ καὶ Σωχράτη γε ἔνια ἤδη ἀνη- 
ρόμην, ὧν ἐκείνου ἤκουσα. καί μοι ὡμολόγει, καϑά- 
περ ἐκεῖνος διηγεῖτο. Τί οὖν, ἔφη, οὐ διηγῇ σὺ μοί; 
πάντως δὲ ἡ ὁδὸς ἡ εἷς ἄστυ ἐπιτηδεία πορένομένοις 
καὶ λέγειν καὶ ἀκούειν. οὕτω δὴ ἰόντες opa τοὺς λόγους 
πορὸ αὐτῶν ἐποιούμεθα" ὥστε, ὅπερ ἀρχόμενος εἷ- 
πον, οὐκ ἀμελετήτως ἔχω. εἰ οὖν δεῖ καὶ ὑμῖν διη- 
γήσασϑαι, ταὐτὰ χρὴ ποιεῖν. καὶ γὰρ ἔγωγε καὶ ἄλ- 

- λως, ὅταν μὲν τινὰς περὶ φιλοσοφίας λόγους ἢ αὑτὸς 
ποιῶμαι, ἢ ἄλλων ἀκούω, χωρὶς τοῦ οἴεσθαι ὠφελεῖ» 
σθαι, ὑπερφυῶς ὧς χαίρω" ὅταν δὲ ἄλλους τινὰς 
ἄλλως τε καὶ τοὺς ὑμετέρους, τοὺς τῶν πλουσέων καὶ 
χρηματιστῶν, αὐτός vs ἄχϑομαι, ὑμᾶς τε τοὺς ἕταί- 
φους ἐλεῶ, ὅτι οἴεσθέ τι ποιεῖν, οὐδὲν ποιοῦντες. 
καὶ ἴσως αὖ ὑμεῖς ἡγεῖσθε ἐμὲ κακοδαίμονα εἶναι, 
xal οἴομαι ὑμᾶς ἀληϑῇ οἴεσθαι" ἐγὼ μέντοι ὑμᾶς 
οὐκ οἴομαι, ἀλλ εὖ οἶδα. ETAI. 4d ὅμοιος el, ὦ 
“Δπολλόδωρε. ἀεὶ γὰρ σαυτόν ve κακηγορεῖς καὶ τοὺς 
ἄλλους" καὶ δοκεῖς uos ἀτεχνῶς πάντας ἀϑλίους ἡ» 
γεῖσϑαι πλὴν Σωκράτους, ἀπὸ σαντοῦ ἀρξάμενος. 
καὶ ὁπόϑεν ποτὲ ταύτην τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαβες τὸ 
μανικὸς καλεῖσθαι, ovx οἶδα ἔγωγε. ἐν μὲν γὰρ τοῖς 
λόγοις ἀεὶ τοιοῦτος εἶ" σαυτῷ ts καὶ τοῖς ἄλλοις d- 
γριαίνεις, πλὴν Σωχράτους, ATIO 4. Ὦ, φίλτατε, 
καὶ δῆλόν ys δὴ ὅτι οὕτω διανοούμενος καὶ περὲ ἐ- 
μαυτοῦ καὶ περὶ ὑμῶν, μαἐνομαικαὶ παραπαίω. ΚΤΊΤΑΣ, 
Οὐκ ἄξιον περὶ τούτων, ὦ ̓ ἀπολλόδωρε, νῦν ἐρίζειν" 
ἀλλ᾽ ὅπερ ἐδιόμεϑά σου, μὴ ἄλλως ποιήσῃς, ἀλλὰ 

- διήγησαε τένες ἦσαν oí λόγοι. ΑΠΩΑ. Ἦσαν τοίνυν 
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ἐκεῖνοι τοιοῖδέ τινες. μᾶλλον δ᾽ ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν, ὡς 
ἐκεῖνος διηγεῖτο, καὶ ἐγὼ πειρόσομαε διηγήσασθαι 
ἔφη γάρ οἱ Σωχράτη ἐντυχεῖν, λελουμένον τὸ καὶ 
τὰς βλαύτας ὑποδεδεμένον * ἃ ἐχεῖνος. ὀλιγάκις iol 
καὶ ἔρεσϑαι αὐτὸν ὅποι lo, οὕτω καλὸς γεγενημό- 
γος. καὶ τὸν εἰπεῖν ὅτι ἐπὶ δεῖπνον, εἰς ̓ 4γώϑωνος. 
χϑὲς γὰρ αὐτὸν διέφυγον τοῖς ἐπινικίοις, φοβηϑεὶς 
τὸν Üyloy: ὡμολόγησα δ᾽ sig τήμερον παρέσεσϑαι. 
ταῦτα δὴ ἐκαλλωπισάμην, ἵ ἵγα καλὸς παρὰ καλὸν ἕω. 
ἀλλὰ σὺ, ἢ δ᾽ 96, “ἀριστόδημο, πῶς ἔχεις πρὸς τὸ 
ἐθέλειν ἀνιέναι ἄκλητος ἐπὶ δεῖπνον; Kéyo, ἔφη, 
εἶπον ὅτι, οὕτως ὅπως ἂν σὺ κελεύῃς. Ἕπου τοίνυν, 
ἔφη, ἵνα καὶ τὴν παροιμίαν διαφϑείρωμεν μεταβα- 
λόντες, ὡς ἄρα καὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασιν αὐτό- 
ματοι ἀγαϑοί. “Ὅμηρος μὲν γὰρ κινδυνεύει οὗ μό- 
νον διαφϑεῖραι, ἀλλὰ καὶ ὑβρίσαι εἷς ταύτην τὴν 
παροιμία». ποιήσας γὰρ τὸν ᾿ἀγαμέμνονα διαφερόν- 
τῶς ἀγαθὸν ἄνδρα τὰ πολεμικὰ, τὸν δὲ Ἀζενέλεων 
μαλϑακὸν αἰχμητὴν, ϑυσίαν ποιουμένου καὶ ἔστι- 
'ὥντος τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, ἄκλητον ἐποίησεν ἐλϑόντα 
τὸν ενέλδων ἐπὲὶ τὴν “ϑοίνην $ χείρω ὄντα ἐπὶ τὴν 
τοῦ ἀμείνονος. Ταῦτ᾽ ἀκούσας εἰπεῖν ἔφη, Ἴσως : 

μέντοι κιγδυνεύσω καὶ ἐγὼ, οὐχ ὡς σὺ λέγεις, ὦ Σὼ- 
πρατες, ἀλλὰ xad Ὅμηρον, φαῦλος ὦ ὧν ἐπὶ σοφοῦ 
ἀνδρὸς ἰέναι ϑοίνην ἄκλητος. &g- οὖν ἄγων με τὶ 
ἀπολογήσῃ ; ὡς ἔγωγε οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος ἢ j- 
&nu», ἀλλ ὑπὸ coU κεκλημένος. Σὺν τὸ OU, ἔφη, 

ἐρχομένω, πρὸ ὅδοῦ βουλευσόμεϑα 0, τι ἐροῦμεν. 
ἀλλὸ ἴωμεν. Τοιαῦτ᾽ ἄττα σφᾶς ἔφη διαλεχϑέντας 

O a : 
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ἐέναι. τὸν οὖν «Σωκράτη ξαυτῷ πῶς προσέχοντα τὸν 
γοῦν, κατὰ τὴν ὅδὸν πορεύεσϑαι ὑπολειπόμενον" 
καὶ περιμένοντος οὗ κελεύειν προϊέναι εἰς τὸ πρό- 
σϑεν. ἐπειδὴ δὲ γενέσθαι ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ τῇ 4yá9o- 
voc, ἀνεῳγμένην καταλαμβάνειν τὴν Siga» καΐ τι 
ἔφη αὐτόϑι γελοῖον παϑεῖν. τὸν μὲν γὰρ εὐθὺς 
παῖδα τικὰ ἔνδοϑεν ἀπαντήσαντα ἄγειν οὗ κατέ- 
xelvro οὗ ἄλλοι, καὶ καταλαμβάνειν ἤδη μέλλοντας 
δειπνεῖν. εὐθὺς δ᾽ οὖν ὡς ἰδεῖν τὸν ᾿4γάϑωνα, Ὦ, 

φάναι, “Αριστόδημε, εἷς καλὸν ἢ ἥκεις, ὅπως συνδει- 
πνήσῃς" εἰ δ᾽ ἄλλον τινὸς ἕνεκα ἦλϑες, εἰσαῦϑις 
ἀναβαλοῦ. ὥς καὶ χϑὲς ζητῶν σε ἵνα καλέσαιμε, οὐχ 

olds? 3j» ἰδεῖν. ἀλλὰ “Σωχρώτη ἡμῖν πῶς οὐκ ἄγεις; 
Καὶ ἐγὼ, ἔφη, μεταστρεφύμενος ; οὐδαμοῦ δρῶ Zw- 
κράτη ἑπόμενον. εἶπον» οὐν ὅτι καὶ αὐτὸς μετὰ Σὼ- 
κράτους ἥκοιμι, κληϑεὶς ὑπὶ ἐκείνου δεῦρ᾽ ni δεῖ- 
"vor. Καλῶς y , ἔφη, ποιῶν σὺ. ἀλλὰ ποῦ ἐστιν 
οὗτος; ; Ὄπισϑεν ἐμοῦ ἄρτι εἰσήει. ἀλλὰ ϑαυμάζω 

καὶ αὑτὸς ποῦ ἂν εἴη. Οὐ σκέψῃ, ἔφη, nai, φάναι 
τὸν ̓ γάϑωνα, καὶ εἰσάξεις Σωχράτη; σὺ δ᾽, ἢ δ᾽ 
06, “Αριστόδημε, παρ᾽ Ἐρυξίμαχον κατακλίνου. Καὶ 
ἐμὲ ἔφη ἀπονίξειν τὸν παῖδα, ἵνα που κατακέοετο. 
ἄλλον δὲ Da τῶν παίδων ἥκειν ἀγγέλλοντα, ὅτι Zw- 
χράτης οὗτος ἀναχωρήσας, ἐν τῷ τῶν γειτόνων προ- 
ϑύρῳ faris, κἀμοῦ καλοῦντος οὔκ ἐθέλει εἰσιέναι. 

᾿Ατοπόν γ᾽, ἔφη, λέγεις" οὐκοῦν κώλει αὐτὸν, καὶ μὴ 
ἀφήσῃς. Καὶ ὃς ign εἰπεῖν ; "Μηδαμῶς" ἀλλ᾽ ἐᾶτε 
αὐτό». ἔϑος γάρ τι τοῦτ᾽ ἔχει. ἐνίοτε ἀποστὰς, ὅπη 
ὧν τὐὖχοι ἕστηκεν. ἥξει δὲ — ὡς ἐγὼ ὀἶμαι. μὴ 



— — CONVIVIVM. . 213 

i οὖν κινεῖτε, ἀλλ ἐᾶτε. AV οὕτω χρὴ ποιεῖν X εἶ oor. 

δοκεῖ, & ἔφη φάναι τὸν ᾿᾿γάϑωνα. ἀλλ᾽ ἡμᾶς, ὦ παῖ- 
δες, τοὺς ἄλλους ἑστιᾶτε' πάντως παρατίϑετε 0, τε" 

ἂν βούλησϑε, ἐπειδάν τις ὑμῖν μὴ ἐφεστήκῃ" ὃ ἐγὼ 
οὐδεπώποτε ἐποίησα. νῦν οὖν νομίζοντες καὶ ἐμὲ 
bp ὑμῶν κεκλῆσθαι ἐπὶ δεῖπνον, καὶ τούσδε τοὺς 
ἄλλους, θεραπεύετε, ἵ ἵνα ὑμὰς ἐπαινῶμεν. μετὰ ταῦ- 
τὰ ἔφη σφᾶς μὲν δειπνεῖν, τὸν δὲ Σωκράτη οὐκ εἰσιέ- 
ψαι. τὸν οὖν ᾿4γάϑωνα πολλάκις κελεύειν μεταπέμ- 
ψασϑαι τὸν Σωκράτη, αὐτὸν δὲ οὐκ ἐᾷν. ἥκειν οὖν 
αὐτὸν, oU πολὺν χρόνον, dg εἰώϑει, διατρίψαντα, 
ἀλλὰ μάλιστα σφᾶς μεσοῦν δειπνοῦντας. τὸν ovy 
᾿4γάϑωνα ( τυγχάνειν γὰρ ἔσχατον, καταχεέμενον μό- 
vov) δεῦρ᾽ 8 ἔφη φάναι, “Σώκρατες, παρ᾿ ἐμὲ κατώκει- 
σο, ἵνα καὶ τοῦ σοφοῦ ἁπτόμενός σου ἀπολαύσω ὃ Ó 
σου προσέστη ἐν τοῖς προϑύροις. δῆλον γὰρ ὅτι εὖ- 
ges αὐτὸ, καὶ ἔχεις" oU ydo av προαπέστης. Καὶ 

, τὸν tox κράτη καϑέξεσϑαι, καὶ εἰπεῖν O ν ὅτι, Εὖ ἂν ἔχοι, 
φάναι, ὦ ᾿γάϑων, εἰ-τοιοῦτον͵ εἴη ἡ σοφία, ὥστ᾽ ἐκ 
τοῦ πληρεστέρου εἰς τὸ κερώτερον ῥεῖν ἡμῶν, dd» 
ἁπτώμεϑα ἀλλήλων" ὥσπερ τὸ ἐν ταὶς χύλιξιν ὕδωρ, 
τὸ διὰ τοῦ ἐρίου ῥέον ἐκ ; τῆς πληφεστέρας sig τὴν κε- 
»ωτέραν. εἰ γὰρ οὕτως ἔχει καὶ ἡ συφία, πολλοῦ τε- 
μῶμαι τὴν παρά σοι κατάκλισιν: οἶμαι γάρ us πα- 
ρὰ σοῦ πολλῆς καὶ καλῆς σοφίας πληρωϑήσεσϑαι. 4 

μὲν ydo ἐμὴ, φαύλη τὶς ἂν εἴη, καὶ ἀμφισβητήσιμος, 
ὥσπερ ὄναρ οὖσα" H δὲ σὴ, λαμπρά τὲ καὶ πολλὴν 
ἐπίδοσιν ἔχουσα: jy παρὰ σοῦ νέου ὄντος οὕτω 
σφόδρα ἐξέλαμψε καὶ ἐκφανὴς ἐγένετο πρώην ἐν μάρ- 
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τυσι τῶν “Ἑλλήνων πλέον» ἢ τρισμυρίοις. "Tere 
sl, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ὃ ̓ 4γάϑων. ἀλλὰ ταῦτα μὸν 
καὶ ὀλίγον ὕστερον διαδικασόμεϑα ἐγὼ τὸ καὶ σὺ 
περὶ τῆς σοφίας, δικαστῇ γρώμενοι τῷ 4ιονύσω" νῦν 
δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον πρῶτα τρέπου. Μετὰ ταῦτα, 
ἔφη, κατακλινέντος τοῦ Σωκράτους καὶ δειπνήσαν- 
τος, αὶ τῶν ἄλλων, σπονδάς t6 σφᾶς ποιήσασϑαι, 
καὶ ἄσαντας 109 ϑεὸν καὶ τάλλα τὰ νομιζόμενα, τρέ- 

usados πρὸς τὸν πότον. Τὸν οὖν Παυσανίαν & ἔφη 
λόγου τοιρὗτου τινὸς κατάρχειν, Εἶεν, ἄνδρες, φά- 
γα, τίνα τρόπον ἥδιστα. πιώμεϑα; ἐγὼ μὲν οὖν λέ- 
γω ὑμῖν, ὅτι τῷ ὄντε πάνυ χαλεπῶς ἔχω ὑπὸ τοῦ 
χϑὲς πότου, καὶ δέομαι ἀναψυχῆς τινος" οἶμαι δὲ 
καὶ b ὑμῶν τοὺς πολλούς. παρῆτε γὰρ χϑές. σκοπεῖ- 
σϑε ov», τίνι τρόπῳ ἃ ἂν ὡς ῥᾷστα πίνοιμεν. τὸν οὖν 
“Ἀριστοφάνη εἰπεῖν, Τοῦτο μέντοι εὖ λέγεις, ὦ o9 Παι- 
σανία. τὸ, παντὶ τρόπῳ παρασκευάσασϑαι ῥῳστώνην 
τιγὰ τῆς ποσεως. καὶ γὰρ καὶ «αὐτός εἶμι τῶν χϑὲς 
βεβαπτισμένων. ᾿᾿κούσαντα οὖν αὐτῶν ἔφη — 
uugov τὸν “Ἰκουμένου, *H καλῶς, φάναι, λέγετε. καὶ 
ἔτι ἑνὸς δέομαι ὗ ὑμῶν ἀκοῦσαι, πῶς ἔχει πρὸς τὸ ἐξ. 
ῥῶσϑαι πίνειν ̓ 4γάϑων. Οὐδαμῶς, φάναι, οὐδ᾽ αὖ- 
τὸς ἔῤῥωμαι. Ἕρμαιον à ἂν ein ἡ ἡμῖν, ἢ δ᾽ ὃς, ὡς ἔοι» 
κε, ἐμοὶ τε καὶ ᾿ἀριστοδήμῳ καὶ Φαίδρῳ. καὶ τοῖσδε, 
si ὑμεῖς οὗ δυνατώτατοι πίνειν, νῦν ἀπειρήκωτε. ἡ- 
μεῖς μὸν γὰρ ἀεὶ ἀδύνατοι. Σωκράτη ὁ δ᾽ ἐξαίΐψον τοῦ 
λόγου ἱκανὸς γὰρ καὶ ἀμφότερα. ὥστ᾽ ἐξαρκόσει 

- evi ὁπότερ' ἂν ποιῶμεν. ἐπειδὴ οὖν μοὲ δοκεῖ οὐ- 
Os; τῶν παρόντων προϑύμως ἔχειν πρὸς τὸ πολὺν 

΄ 
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mv» οἶνον, ἴσως ἂν ἐγὼ περ τοῦ μεϑύσκεσϑαι, 
οἷόν ἐστι, τἀληϑῇ λέγων, 1j ἥττον ἂν εἴην ἀηδής. ἐμοὶ 
γὰρ δὴ τοῦτό γε οἶμαι κατάδηλον γεγονέναι ἐκ τῆς 

. ἰατρικῆς, ὅτι χαλεπὸν τοῖς ἀνϑρώποις ἡ μέϑη ἐστέ" 
καὶ οὔτε αὐτὸς ἑκὼν εἶναι πόῤῥω ἐθελήσαιμι ἂν πι- 
si» , οὔτε ἄλλῳ συμβουλεύσαιμι, ἄλλως τε καὶ κραι- 
παλῶντα ἔτι ἐκ τῆς προτεραίας. ᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη gá- 
va, ὑπολαβόντα Φαῖδρον τὸν Μυρινούσιον, ἔγωγε 
σοὶ εἴωθα πείϑεσϑαι, ἄλλως τε καὶ ἀττ ἂν περὶ ἐα- 

τρικῆς λέγῃς" νῦν δ᾽ αὖ βούλονται καὶ οἱ λοιποί. 

Ταῦτα δὴ ἀκούσαντας συγχωρεῖν πάντας μὴ διὼ us- 
$e ποιήσασϑαι τὴν ἐν τῷ παρόντι συνουσίαν, ἀλλ᾽ 
οὕτω πίνοντας πρὸς ἡδονήν. ᾿Επειδὴ τοίνυν, φάναι 
τὸν Ἐρυξίμαχον, τοῦτο μὲν δέδοκται, πένειν ὅσον 
ἂν-ἕπαστος βούληται, ἐπάναγκες δὲ μηδὲν εἶναι, τὸ 
μετὰ τοῦτο εἰσηγοῦμαι, τὴν» μὲν ἄρτι εἰσελϑοῦσαν 
αὐλητρίδα χαίρειν ἐᾷν, αὐλοῦσαν ἑαυτῇ, ἢ, 6d» γε 
βούληται, ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον" ἡμᾶς δὲ διὰ λό- 
γῶν ἀλλήλοις συνεῖναι ποτήμερον. καὶ δί᾽ οἵων λ6- 
γῶν, εἰ βούλεσϑε, ἐθέλω ὑμῖν εἰσηγήσασϑαι. φάναι 
δὴ πάντας καὶ βούλεσθαι καὶ κελεύει» αὐτὸν εἰση- 
γεῖσϑαι.. Eintiy οὖν τὸν “Βρυξίμαχον ὅτι, Ἢ μὲν 
μοι ἀρχὴ τοῦ λόγου ἐστὶ κατὰ τὴν Εὐριπέδον Mt- 
λανίπεπην. οὗ γὰρ ἐμὸς ὃ μῦϑος, ἀλλὰ Φαίδρου 
τοῦδε, ὃ 0» μέλλω λέγειν. Φαῖδρος γὰρ ἑκάστοτε πρός 
με ἀγανακτῶν λέγει, Οὐ δεινὸν, φησὶν, ὥ ΞἘρυξίμα- 
χε, ἄλλοις μέν τισι ϑεῶν ὕμνους καὶ παιῶνας εἶναι 

ὑπὸ τῶ» ποιητῶν πεποιημένους, τῷ δὲ Ἔρωτι, τηλι- 
κούτῳ ὄντε x0) τοσούτῳ ϑεῷ, μηδὲ ἕνα πώποτε τὸ» 

FK . 
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σούτων γεγονότων ποιητῶν πεποϊηκέναν μηδὲν ἐγκώ- 
μίον; εἰ δὲ βούλει αὖ σκέψασϑαι τοὺς χρηστοὺς σο- 
qaae, Ἡρακλέους μὲν καὶ ἄλλων ἐπαίνους καταλο- 

γάδην συγγράφειν, ὥσπερ ó βέλτιστος Πρόδικος. 
. καὶ τοῦτο μὲν ἧττον καὶ ϑαυμαστόν' ἀλλ᾽ ἔγωγε ἢν 
δη τινὶ ἐνέτυχον βιβλίῳ ἀνδρὸς σοφοῦ, ἐν o ἐνῆσαν» 
ἅλες ἔπαινον ϑαυμάσιον ἔχοντες πρὸς ὠφέλειαν. καὶ 
ἄλλα συχνὰ τοιαῦτα ἴδοις ἂν ἐγκεχωμιασμένα, τὸ 

οὖν τοιούτων μὲν πέρι πολλὴν σπουδὴν ποιήσασϑαι, 
᾿ Ἔρωτα. δὲ μηδένα πω ἀνθρώπων τετολμηκέναι εἰς 
ταυτηνὶ τὴν ἡμέραν ἀξίως ὑμνῆσαι, ἀλλ᾽ οὕτως ἡμέ- 
ληται τοσοῦτος ϑεός" ταῦτα δή μοι δοκεὶ εὖ λέγειν 

“Ῥαϊΐδρος. ἐγὼ οὖν ἐπιϑυμῶ, ἅμα μὲν τούτῳ ἔρανον 
εἰσενεγκεῖν καὶ i χαρίσασϑαι. ἅμα δὲ ἐν τῷ παρόντι 
πρέπον μοὶ δοκεῖ sivo ἡμῖν τοῖς παροῦσι κοσμῆσαι 
τὸν ϑεόν. εἰ οὖν ξυνδοκεῖ καὶ ὑμῖν, γένοιτ᾽ ἂν ἡμὶν 
ἐν λόγοις ἱκανὴ διατριβή. δοκεῖ γὰρ μοι χρῆναι ἕκα- 
στον ἡμῶν λόγον εἰπεῖν ἔπαινον Ἔρωτος ἐπιδέξια ὡς 
ἂν δύνηται κάλλιστον. ἄρχειν. δὲ Φαῖδρον πρῶτον, 
ἐπειδὴ και πρῶτος κατάκειται, καὶ ἔστιν ἅμα πατὴρ 
τοῦ λόγου. Οὐδείς σοι, ὦ ̓ Ερυξίμαχε j φάναι τὸν 
“Σωκράτη, ἐναντία ψηφιεῖται. οὔτε γὰρ ἂν πον ἐγὼ 
ἀποφήσαιμι: ὃς οὐδὲν φημε ἄλλο ἐπέστασϑαι ἢ τὰ 
ἐρωτικὰ, οὔτέ που ᾿ἀγάϑων καὶ Παυσανίας, οὐδὲ 
μὴν ̓ πριστοφάνης, ᾧ περὶ Διόνυσον καὶ i ἀφροδίτην 
πᾶσα διατριβὴ . οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τουτωνὶ, ὧν ἐγὼ 

δρῶ. καίέτοι οὐκ ἐξ ἴσον 7έίγνεται 5 ἡμῖν τοῖς ὑστάτοις 
κατακειμένοις * ἀλλὰ ἐὰν oi πρόσϑεν ἱκανῶς καὶ κα- 
λῶς εἴπωσιν, ἐξαρκέσεε ἡμῖν. ἀλλὰ τύχῃ ἀγαϑῇ κα- 

- 
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ταρχέτω Φαΐδρος, καὶ ἐγκωμιαζέτω τὸν Ἔρωτα. Ταῦ- 
τα δὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄρα ξυνέφασάν τε, καὶ 
ἐκέλευον ὅπερ ὁ Σωκράτης. πάντων' μὲν οὖν ὅσα 
ἕχαστος εἶπεν, οὔτε πάνυ ὃ ̓ ἀριστόδημος ἐμέμνητῦ, 
οὔτ᾽. αὖ ἐγὼ ( ἐκεῖνος ἔλεγε πάντα" ἃ δὲ μάλιστα 
καὶ ὧν ἔδοξέ μοι ἀξιομνημονεύτων εἶναι, τούτων U- 
uy ἐρῶ ἑκάστου τὸν λόγο». πρῶτον μὲν γὰρ, ὥσπερ 
λέγω, ἔφη Φαῖδρον, ἀρξάμενον ἐνθένδε ποϑὲν, λέ- 
yt ὅτι μέγας ϑεὸς εἴη ὃ Ἔρως, καὶ ϑαυμαστὸς ἐν 
ἀνθρώποις τὸ καὶ ϑεοῖς, πολλαχῇ μὲν καὶ ἄλλῃ, οὐχ 
ἥκιστα δὲ κατὰ τὴν γένεσιν. τὸ je ἐν τοῖς πρεσβυ- 
τότοις εἶναι τῶν ϑεῶν, τίμιον, ἢ δ᾽ ὃς" τεκμήριον δὲ 
τούτον" γονεῖς γὰρ Ἔρωτος oUt εἰσὶν, οὔτε λόγον- 
ται ὑπὶ οὐδενὸς οὔτε ἰδιώτου, οὔτε ποιητοῦ. ἀλλ᾽ 
Ἡσίοδος πρῶτο» μὲν χάος γενέσθαι φησὶν, — αὖ- 
τὰὴρ Vb ΓΙ εὐρύστορνος, πάντων ἔδος ἀσφαλὲς 
αἰεί. Ἢδ᾽ Ἔρος. φησὶ μετὰ τὸ χάος δύω τούτω ye- 
γέσθαι, γῆν τε καὶ Ἔρωτα. Παρμενέδης δὲ τὴν γέ- 
γεσιν λέγει, Πρώτιστον μὲν Ἔρωτα ϑεῶν μητίσατο 
πάντων. Ἡσιόδῳ δὲ καὶ ᾿ Ἀχουσίλεως δμολογεῖ. οὕ- 

. τῶ πολλαχόϑεν ὁμολογεῖται ὃ Ἔρως ἐν τοῖς πρεσβυ- 
τάτοις εἶναι. πρεσβύτατος δὲ ἂν, μεγίστων ἀχαϑῶν 
ἡμῖν αἴτιός ἐστιν. οὗ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω εἰπεῖν ὅ, τι μεῖ- 
Lór ἐστιν ἀγαθὸν εὐθὺς νέῳ ὄντι, ἢ ἐραστὴς χρηςὸς, 

καὶ ἐραστῆ παιδικά. ὃ γὰρ χρὴ ἀνθρώποις ἡγεῖσϑαι 
παντὸς τοῦ βίου τοῖς μέλλουσι καλῶς βιώσεσθαι, τοῦ- 

1o οὔτο συγγένεια οἵατε ἐμποιεῖν οὕτω καλῶς, οὔτε 
τιμαὶ, οὔτε πλοῦτος, οὔτ᾽ ἄλλο οὐδὲν, ὡς ἔρως. λέγω 
δὲ δὴ τί τοῦτο; τὴν ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην, 
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. ἐπὶ δὲ τοῖς καλοῖς φιλοτεμεαν οὗ ydo ἐστιν ἄνευ 
τούτων οὔτο πόλιν οὔτε ἰδιώτην μεγάλα καὶ καλὰ 
ἔργα ἐξοργάζεσϑαι. φημὲ τοίνυν ἐγὼ, ἄνδρα ὅσεις 
ἐρᾷ, εἴτε αἰσχρὸν ποιῶν κατάδηλος γίγνοιτο, ἢ szd- 
σχων ὑπό του δι’ ἀνανδρίαν, μὴ ἀμυνόμενος, oUr 
&y ὑπὸ πατρὸς ὀφϑέντα οὕτως ἀλγῆσαι, οὔτε ὑπὸ 
ἑταίφων, οὔτε Ux ἄλλου οὐδενὸς, ὡς ὑπὸ παιδικῶν. 
ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ τὸν ἐρώμενον ὁρῶμεν, ὅτι δια- 
φερόντως τοὺς ἐραστὰς αἰσχύνεται, ὅταν ὀφϑῇ ἐν 
αἰυχρῷ τινι é». εἰ οὖν μηχανὴ τις γένοιτο ὥστε só- 
λιν γενέσθαι ἢ ῇ στρατόπεδον ἐραστῶν τε καὶ παιδι 
ai», οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἄμεινον οἰκήσειαν τὴν ξαυ- 
τῶν, 5 ἀπεχόμενοι πάντων τῶν αἰσχρῶν, καὶ φιλο- 
τιμοὗμενο; πρὸς ἀλλήλους. καὶ peróusvoi γ᾽ ἂν οἱ 
τοιοῦτοι μετ᾽ ἀλλήλων νινῷεν ἂν, ὀλέγοι ὄντες, ὡς; à 
ἔπος εἰπεῖν, πάντας ἀνθρώπους. ἐρῶν γὰρ ἀνὴρ —8* 
παιδικῶν ὀφϑῆναι ἢ λιπὼν Tir, ἢ ὅπλα ἀποβα- 
λὼν, ἦ ἧττον ἂν δήπου δέξαιτο ἢ ὑπὸ πάντων τῶν ἀλ- 
λων, καὶ πρὸ τούτου τεϑνέναι ἂν πολλάκις ἕλοιτο" 
sa) μὴν ἐγκαταλιπεῖν ys τὰ παιδικὰ, ? μὴ βοηθῆσαι 
κπενδυνεύοντι, οὐδεὶς οὕτω κακὸς O ὄντινα οὐκ ἂν αὖ- 

Tóc ὁ Ἔρως ἔνϑεον ποιήσειε πρὸς ἀρετήν" ὥστε ὅ- 
poto» slvai τῷ ἀρίστῳ φύσει. καὶ ἀτεχνῶς, ὃ ἔφη 
Ὅμηρος, μένος ἐμπνεῦσαι ἐνίοις τῶν ἡρώων τὸν Oi- 
ὃν, τοῦτο δ᾽ Ἔρως. τοῖς ἐρῶσεπαρέχει γιγνόμενον παρ᾿ 
αὑτοῦ. καὶ uiv i ὑπεραποϑγήσκειν γε μόνοι ϑέλου- 
σιν οὗ ἐρῶντες, οὗ μόνον ὃ ὅτι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ γυναῖ- 

«ὃς. τούτου δὲ καὶ ἡ Πελίου ϑυγάτηρ “Ἄλκηστις ἔκω- 

viv μαρτυρίαν παρέχεται, ὑπὲρ τοῦδε τοῦ λόγον, ὡς 
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τοὺς Ἕλληνας ἐθελήσασα μόνῃ ὑπὲρ τοῦ αὑτῆς ἀν- 
ϑρὸς ἀποϑανεῖν, ὄντων αὐτῷ πατρός τε καὶ μητρός" 
οὕς ἐκείνη τοσοῦτον ὑπερεβάλετο τῇ φιλίᾳ, διὰ τὸν 
ἔρωτα, ὥστε ἀποδεῖξαι αὐτοὺς ἀλλοτρίους ὄντας τῷ 
υἱεῖ, καὶ ὀνόματι μόνον προσήκοντας. καὶ τοῦτ᾽ ἐρ- 

᾿ γασαμένη τὸ ἔργον, οὕτω καλὸν ἔδοξεν ἐργάσασϑαι 
οὗ μόνον ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ ϑεοῖς, ὥστε πολλῶν 
“τολλὰ καὶ καϊὰ εἰργασμένων, εὐαριϑμὴήτοις δὴ τισιν 
ἔδοσαν τοῦτο γέρας οἱ ϑεοὶ, ἐξ ἄδου ἀνεῖναι πάλιν 
vi» ψυχὴν’ ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκείνης ἀνεῖσαν, ἀγασϑέν- 
τὸς τῷ ἔργῳ. οὕτω καὶ ϑεοὶ τὴν negl τὸν ἔρωτα 
σπουδὴν τὸ καὶ ἃ ἀρετὴν μάλεστα τιμῶσιν. ᾿Ορφέα δὲ 
τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ ἄδου, φάσμα δεί- 
ξαντες τῆς γυναικὸς ἐφ᾽ ἣν ἑκὼν ἧκεν, αὐτὴν δὲ οὗ 
δόντες" ὅτι μαλϑακίζεσθαι ἐδόκει, ὅτε ὧν κυϑαρῳ- 
δὸς, καὶ oU τολμᾷν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνήσκειν, 
ὥσπερ ἄλκηστις, ἀλλὰ διαμηχανᾶσϑαι ζῶν εἰσιέναι 
εἰς ἄδου. τοιγάρτοι διὰ ταῦτα δίκην αὐτῷ ἐπόϑε- 
σαν, καὶ ἐποίησαν τὸν ϑάνατον αὐτοῦ ὑπὸ γυναι» 
πὧὥν γενέσθαι. oUy ὥσπερ ᾿Αχιλλέα τὸν τῆς Θέτιδος 
υἱὸν ἐτίμησαν, καὶ εἰς μακάρων νήσους ἀπέπεμψαν, 
ὅτι πεπυσμένος nagd. τῆς μητρὸς ὡς ἀποϑανοῖτο ἀ- 
ποκτείγαρ Ἕκτορα, μὴ ποιήσας δὲ τοῦτο, οἴκαδ᾽ ἐλ-. 
or γηραιὸς τελευτήσοι, ἐτόλμησεν ἐλέσϑαι, βοηϑή- 
σας τῷ ἐραστῇ Πατρόκλῳ καὶ τιμωρήσας, οὗ μόνον" 
ὑπεραποθανεῖν ἀλλὰ καὶ ἐπαπαϑανεῖν» τετελευτηκό- 
τί. ὅϑεν δὴ καὶ ὑπεραγασϑέντες οἵ ϑεοὶ διαφερόν- 
τῶς αὐτὸν ἐτίμησαν, ὅτε τὸν ἐραστὴν οὕτω περὶ i πολ» 

ληῦ ἐποιεῖτο. Αἰσχύλος δὲ φλυαρεῖ, φάσχων Au- 
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Ada ΓΕ ἐρᾷν, ᾿ὃς ἦν καλλίων οὐ μόνον Ia- 
τρόκλου, ἀλλ ἄρα καὶ τῶν ἡρώων ἁπάντων», καὶ ἔτι 
ἀγένειος" ἔπειτα νεώτερος πολὺ, ὥς φησιν Ὅμηρος. 

ἀλλὰ γὰρ τῷ ὄντι μάλιστα μὲν ταύτην τὴν ἀρετὴν οὗ 
ϑεοὶ τιμῶσε τὴν περὶ τὸν ἔρωτα. μᾶλλον μέντοι 
ϑαυμάζουσι καὶ ἄγανται καὶ εὖ ποιοῦσιν ὅταν ὃ 
ἐρώμενος τὸν ἐραστὴν ἀγαπᾷ, ἢ ὅταν Ó ἐραστὴς τὰ 
παιδικά. ϑειότερον γὰρ ἐραστὴς παιδικῶν" ἔνϑεος 
γάρ ἐστι. διὰ ταῦτα καὶ τὸν ᾿Αγιλλέα τῆς ᾿ἀλκήστι- 
δος μᾶλλον ἐτίμησαν, sig μακάρων νήσους ἀποπέμ- 
ψαντες. οὕτω δὴ καὶ ἔγωγε φημὶ Ἔρωτα ϑεῶν πρες- 
βύτατον καὶ τιμιώτατον καὶ κυριώτατον εἶναι εἰς 
ἀρετῆς καὶ εὐδαιμονίας κτῆσιν ἀνθρώποις, καὶ ζῶσι 
καὶ τελευτήσασι. Φαΐδρον μὲν τοιοῦτόν τινα λόγον 
ἔφη εἰπεῖν" μετὰ δὲ Φαῖδρον, ἄλλους τινὰς εἶναι, 
ὧν οὐ πάνυ διεμνημόνενεν" οὗς παρεὶς, τὸν Παυ- 
σανίου λόγον διηγεῖτο. εἰπεῖν δ᾽ αὐτὸν ὅτι, Οὗ κα- 
λῶς μοι δοκεῖ, ὦ Φαῖδρε, προβεβλῆσϑαι ἡμῖν ὃ λό- 
γος, τὸ ἁπλῶς οὕτω παρηγγέλϑαι ἐγκωμιάζειν "Epor 
τα. εἰ μὲν γὰρ εἷς ἣν ὁ Ἔρως, καλῶς ἂν εἶγε. νῦν 
δὲ οὐ γάρ ἐστιν εἷς. μὴ ὄντος δὲ ἑνὸς, ὀρϑότερόν 
ἐστε πρότερον προῤῥηθῆναι, ὅποῖον δεῖ ἐπαινεῖν. 
ἐγὼ οὖν πειράσομαι τοῦτο ἐπανορϑώσασϑαι. πρῶ- 
τὸν μὲν Ἔρωτα φράσαι, ὃν δεῖ ἐπαινεῖν, ἔπειτα ἐς- 
παινέσαι ἀξίως τοῦ ϑὲέοῦ. πάντες γὰρ ἴσμεν ὅτε οὐκ 
ἔστιν ἄνευ Ἔρωτος “Ἀφροδίτη " ταύτης δὲ μιᾶς μὲν 
οὔσης, εἷς ἂν ἣν Ἔρως" ἐπεὶ δὲ δύο ἐστὸν, δύο ἀνὰ- 
7κχη καὶ Ἔρωτε εἶναι. πῶς δ᾽ 00 δύο τὰ ϑεά ; ἡ μέ» 
γέπου, πρεσβυτέρα, καὶ ἀμήτωρ, Οὐρανοῦ ϑυγά- 

4 
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159, ἣν δὴ καὶ οὐρανίαν ἑπονομάξομεν" ἢ δὲ vso- 
τέρα, Διὸς καὶ zfibrne, ἥν δὴ πάνδημον καλοῦμεν. 
ἀναγκαῖον δὴ καὶ Ἔρωτα, τὸν μὲν τῇ ἑτέρᾳ συνερ- 
γὸν, πάνδημον ὀρϑῶς καλεῖσϑαι, τὸν δὲ, οὐράνιον. 
ἐπαινεῖν μὲν οὖν δεῖ πάντας ϑεοὺς- ἃ δ᾽ οὖν ixd- 
τερος εἶ εἴληχϑ πειρατέον εἰπεῖν. πᾶσα γὰρ πρᾶξις ὧδ᾽ 
ἔχει" αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαυτῆς πραττομένη, οὔτε καλὴ, οὔτε 
αἰσχρά. οἷον, ὃ νῦν ἡμεῖς ποιοῦμεν, ἢ πίνειν, ἢ ᾧ- 
δειν, ἢ διαλέγεσθαι, οὐκ ἔστε τούτων αὐτὸ καϑ' αὖ» 
τὸ καλὸν οὐδέν" ἀλλ᾽ ἐν τῇ πράξει, ὡς ἂν πραχϑῇ, 
τοιοῦτον ἀπέβη. καλῶς μὲν γὰρ πραττόμενον καὶ 
ὀρϑῶς, καλὸν γίγνεται" μὴ ὀρϑῶς δὲ, αἰσχρόν. οὕ- 
τω δὴ καὶ τὸ ἐρᾷν, καὶ ó Ἔρως, οὗ πᾶς ἐστι καλὸς, 
οὐδὲλάξιος ἐγκωμιάξεσϑαι, ἀλλ᾽ ὃ καλῶς προτρέπων 
ἐρᾷν. ὃ μὲν οὖν τῆς πανδήμου Ἀφροδίτης, ὡς ἄλη- 
ϑῶς πάνδημός ἔστι, , καὶ ἐξεργάζεται ὅ ὅ, τι ἂν τύχῃ" 
καὶ οὗτός ἐστιν ὃν oi φαῦλοι τῶν ἀνθρώπων ἐρῶσιν. 
ἐρῶσι δὲ oi τοιοῦτοι, πρῶτον μὲν οὐχ ἥττον γνναι- 
κῶν ἢ παίδων". ἔπειτα, ὧν καὶ ἐρῶσι, τῶν σωμάτων 
μᾶλλον ἢ τῶν ψυχῶν" ἔπειτα ὡς ἂν δύνωνται ἀνοη- 
τοτάτων" πρὸς τὸ διαπράξασϑαι μόνον βλέποντες, 

ἀμελοῦντες δὲ τοῦ καλῶς, ἢ μή. ὅϑεν δὴ ξυμβαΐνει 
αὑτοῖς õ, τι ἂν τύχωσι, τοῦτο πράττειν, ὁμοίως μὲν 
ἀγαϑὸν, ὁμοίως δὲ τοὐναντίον. ἔστι γὰρ καὶ ἀπὸ 
τῆς ϑεοῦ νεωτέρας T5 οὔσης πολὺ ἢ τῆς ἑτέρας, καὶ 
μετεχούσης ἐν τῇ γενέσει καὶ ϑήλεος καὶ ἄῤῥενος" ó 
δὲ, τῆς οὐρανίας, πρῶτον μὲν,. οὗ μετεχούσης ϑή-. 
λεος, ἀλλ᾽ ἄῤῥενος μόνον" καὶ ἔστιν οὗτος ὃ τῶν παί- 
δων ἔρως" ἔπειτα πρεσβυτέρας, ὕβρεως ἀμοίΐρον. 

Ν 
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ὅϑεν δὴ ἐπὲ τὸ ἄῤῥεν τρέπονται ob ἐκ τούτου ἔρωτος 
ἔπιπνοι, τὸ φύσει ἐῤῥωμενέστερον καὶ νοῦν μᾶλλον j 
ἔχον ἀγαπῶντες. " καὶ τις ἂν γνοίη καὶ ἐν αὐτῇ Tm 
παιδεραστίᾳ τρὺς εἰλεκρινῶς ὑπὸ τούτου τοῦ ἔρωτος 
ὡρμημένους. οὗ γὰρ ἐρῶσι παΐδων, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν ἢ- 
.óg ἃ ἄρχωνται γοῦν ἴσχειν. τοῦτο δὲ πλησιάζει τῷ γε- 
νειάσκειν, παρεσκευασμένοι γὰρ, οἶμαι, εἰσὲν οὲ ἐν- 
τεῦϑεν ἀρχόμενοι ἐρᾷν, ὡς τὸν βίον ἃ ἅπαντα ξυνεσό- 

μενοι, xai κοινῇ συμβιωσόμενοι" ἀλλ οὐκ, ἐξαπα- 
τήσαντες, dv ἀφροσύνῃ λαβόντες, ὡς νέον καταγελά- 
σαντες, οἰχήσεσθαι ἐπὶ ἄλλον ἀποτρέχοντες. χρῆν δὲ 
καὶ νόμον εἶναι, μὴ ἐρᾷν παίδων, ἵνα μὴ εἰς ἄδηλον 
πολλὴ σπουδὴ ἀνηλίσκετο. τὸ γὰρ τῶν παίδων τὲ 
λος ἄδηλον οἷ τελευτᾷ καμίας καὶ ἀρετῆς ψυχῆς τε 
πέρι καὶ σώματος. οὗ μὲν οὖν ἀγαϑοὶ τὸν νόμον 
τοῦτον αὐτοὶ αὑτοῖς ἑκόντες τίϑενται" χρὴ δὲ καὶ 
τούτους τοὺς “πανδήμους ἐραστὰς προσαναγκεΐξειν 
τὸ τοιοῦτον, ὥσπερ καὶ τῶν ἐλενϑέρων γυναικῶν 
προσαναγκάζομεν αὐτοὺς καϑόσον δυνόμεϑα μὴ ἐ- 
er. οὗτοι γὰρ eigiv oi καὶ τὸ ὄνειδος πεποιηκότες, 
ὥστε τινὰ τολμᾷν λέγειν ὡς αἰσχρὸν χαρίζεσθαι ἐρα- 
σταῖς. λέγουσι δὲ εἰς τούτους ἀποβλέποντες, ὁδρῶν»- 
τος αὐτῶν τὴν ἀκαιρίαν καὶ ἀδικίαν. dne) oU δήπου 
κοσμίως τὸ καὶ νομίμως ὁτιοῦν πρᾶγμα πραττόμε- 
vo», ψόγον ἂν δικαίως φέροι. καὶ δὴ καὶ ὅ | sagi τὸν 
ἔρωτα νόμος ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσι νοῆσαι éc- 
διος * ἁπλῶς yd ὥρισται" ὁ δ᾽ ἐνθάδε καὶ ó ἐν Ao- 
κεδαίμονι, ποικίλος. ἐν Ἤλιδι μὲν γὰρ καὶ ἐν Bow- 
τοῖς, καὶ οὗ e σοφοὶ λέγειν, ἁπλῶς νενομοϑέτηται 
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καλὸν τὸ χαρίζεσϑαι ἐρασταῖς xo οὐκ ἄν τις εἴποι 
οὔτε νέος οὔτε παλαιὸς ὡς αἰσχρόν" (ἵνα, οἶμαι, μὴ 
πράγματ ἔχωσι, λόγῳ πειρώμενοι πείϑειν τοὺς yé- 
ove, ἅτε ἀδύνατοι λέγειν) τῆς δὲ: ̓Ιωνίας καὶ ἄλλοθι 
πολλαχοῦ αἰσχρὸν νενόμισται, ὅσοι ὑπὸ βαρβάροις" 
οἰκοῦσι. τοῖς γὰρ βαρβάροις διὰ τὰς τυραννίδας 
αἰσχρὸν τοῦτό 7ε» καὶ ἡ γε φιλοσοφία καὶ ἡ φιλο- 
γυμναστία. οὗ γὰρ, οἶμαι, av en τοῖς ἄρχουσι 
φρονήματα μεγάλα ἐγγίγνεσθαι τῶν ἀρχομένων, ov- 
δὲ φιλίας ἰσχυρὰς καὶ κοινωνίας" ὃ δὴ μάλιστα qu- 
Àss τά τὸ ἄλλα πάντα καὶ ὃ ἔρως ἐμποιεῖν. ἔργῳ δὲ 
τοῦτο ἔμαϑον καὶ οἱ ἐνθάδε τύραννοι. ὃ γὰρ "4ρι- 
στογείτονος ἔρως καὶ ̓ρμοδίον φιλία βέβαιος pv 
μένη κατέλυσεν αὐτῶν τὴν ἀρχήν. οὕτως, oU piv 
αἰσχρὸν ἐτέϑη χαρίζεσθαι ἐραυταῖς, κακίᾳ τῶν ϑὲε- 

. μένων usitas τῶν μὲν ἀρχόντων πλεονεξίᾳ, τῶν δὲ 
ἀρχομένων ἀγανδρίᾳ" ov δὲ καλὸν ἁπλῶς ἐνομέσϑη, 
διὰ τὴν τῶν ϑεμένων τῆς ψυχῆς ἀργίαν. ἐνθάδε δὲ 
πολὺ τούτων κάλλιον »ενομοϑέτηται " καὶ, ὅπερ ε εἶ 
πο», οὗ ῥᾷάδιον κατανοῆσαι. ἐνθυμηϑέντι ydg, ὅτε 
λέγεται, κάλλιον τὸ φανερῶς ἐρᾷν τοῦ λάϑρα, , καὶ 
μάμστα τῶν γενναιοτάτων καὶ ἀρίστων, καὶ ἂν ai- 
σχίους ἄλλων ὦσι" xài ὅτι αὖ ἡ παρακέλευσις τῷ ἐς 
ern παρὰ πάντων ϑαυμαστὴ, ovx ὥς τι αἰσχρὸν 

ποιοῦντι" καὶ ἑλόντι τὸ, καλὸν δοκεῖ εἶναι, καὶ μὴ 
ἑὁλόντε αἰσχρόν" καὶ πρὸς τὸ ἐπιχειρεῖν ἑλεῖν, ἐξου- 

cla» ó νόμος δέδωκε τῷ ἐραστῇ, ϑαυμαστὰ ἔῤγα d 
γαζομένῳ ἐπαινεῖσϑαι" ὃ εἴτις τολμῴη ποιεῖν, ἄλλ 
ὁτιοῦν διώχων καὶ βουλόμενος διαπράξασϑαι πλὴν 
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τυσι τῶν Ἑλλήνων πλέον ἢ τρισμυρίοις. Tog 
“: εἷ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὃ ̓ ἀγάϑων. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

καὶ ὀλίγον ὕστερον διαδικασόμεϑα ἐγώ τὸ καὶ σὺ 
περὶ τῆς σοφίας, δικαστῇ χρώμενοι τῷ Διονύσω" νῦν 
δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον πρῶτα τρέπου. Μετὰ ταῦτα, 
ἔφη, κατακλινέντος τοῦ Σωκράτους καὶ δειπνήσαν- 
τος, αὶ τῶν ἄλλων, σπονδάς 18 σφᾶς ποιήσασϑαι, 

καὶ ἄσαντας 109 ϑεὸν καὶ τἄλλα τὰ νομιζόμενα, τρέ- 

πεσϑαι πρὸς τὸν πότον. Τὸν οὖν Παυσανίαν ἔ ἔφη 
λόγου τοιρύτου τινὸς κατάρχειν, Εἶεν, ἄνδρες, φώ- 
vat, viva τρόπον ἥδιστα. πιώμεϑα; ἐγὼ μὲν οὖν yn 
yo ὑμῖν, ὅτι τῷ ὄντε πάνυ χαλεπῶς ἔχω ὑπὸ τοῦ 
goi πότου, xai δέομαι ἀναψυχῆς τινος" οἶμαι δὲ 
xai i ὑμῶν τοὺς πολλούς. παρῆτε γὰρ χϑές. σκοπεῖ- 
σϑε οὖν, τίνι τρόπῳ ἃ ἂν ὡς δᾷστα πένοιμεν. τὸν οὖν 
“Ἀριστοφάνη εἰπεῖν, Τοῦτο μέντοι εὖ λέγεις, ὦ Ππαι- 
σαγία. τὸ, παντὶ τρόπῳ παρασχευάσασϑαι ῥᾳστώνην 
vwd τῆς ποσεως. καὶ γὰρ καὶ καὐτός εἰμι τῶν χϑὲς 

βεβαπτισμένων. ᾿᾿χούσαντα οὖν αὐτῶν ἔφη "Egvti- 
uuxo⸗ τὸν “Ἵκουμένου, Ἦ καλῶς, φάναι, λέγετε. xai 
zt ἑνὸς δέομαι i ὑμῶν ἀκοῦσαι, πῶς ἔχει πρὸς τὸ ἐξ 
ῥῶσϑαι πίνειν  ᾿᾿γάϑων. Οὐδαμῶς, φάναι, οὐδ᾽ αὖ- 
τὸς ἔῤῥωμαι. Ἕρμαιον ἂν εἴη ἡ ἡμῖν, ἢ δ᾽ ὃς, ὡς ἔοι» 
st, ἐμοὶ τὸ καὶ ᾿Αριστοδήμῳ καὶ Φαίδρῳ. καὶ τοῖσδε, 
si ὑμεῖς οἱ δυνατώτατοι πἶνειν, νῦν ἀπειρήκωτα. * 
μεῖς μὸν γὰρ ἀεὶ ἀδύνατοι. Σωχράτη ὁ δ᾽ ἐξαίφω τοῦ 
λόγου" ἱκανὸς γὰρ καὶ ἀμφότερα. ὥστ ἐξαρκέσει 

- «αὐτῷ ónóreg à ἂν ποιῶμεν. ἐπειδὴ οὖν μοὶ δοκεῖ οὐ- 
Dei; τῶν παρόντων προϑύμως ἔχειν πρὸς τὸ πολὺν 

- 
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πένειν οἶνον, ἴσως ἂν ἐγὼ περ τοῦ μοϑύσκεσϑαι, 
οἷόν ἐστι, τἀληϑῇ λέγων, ἧττον ἂν εἴην ἀηδὴς. ἐμοὶ 
γὰρ δὴ τοῦτό γε οἶμαι κατάδηλον 7εγονέναι ἐκ τῆς 
ῥατρικῆς , ὅτι χαλεπὸν τοῖς ἀνθρώποις ἡ 4 μέϑη ἐστέ" 
καὶ οὔτε αὐτὸς ἑκὼν εἶναι πόῤῥω ἐϑελήσαιμι ἃ ἂν π΄ 
ὧν, οὔτε ἄλλῳ συμβουλεύσανμι, ἄλλως τὸ καὶ χραι- 
παλῶντα ἔτι ἐκ τῆς προτεραίας. ᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη φά- 
ναι ὑπολαβόντα Φαῖδρον τὸν Μυρινούσιον, ἔγωγε 
σοὶ εἴωϑα πείϑεσθαι, ἄλλως Te καὶ üvY ἂν περὶ ἐα- 

τρικῆς λέγῃς" νῦν δ᾽ αὖ βούλονται καὶ οἱ λοιποί. 

Ταῦτα δὴ ἃ ἀχούσαντας συγχωρεῖν πάντας μὴ διὰ μέ- 
ϑης ποιήσασθαι τὴν ἐν τῷ παρόντι συνουσίαν, ἀλλ᾽ 
οὕτω πίνοντας πρὸς ἡδονήν. ᾿Επειδὴ τοίνυν, φάναι 
τὸν Ἐρυξίμαχον, τοῦτο μὲν δέδοκται, πίνειν ὅσον 
ἄν xac vog βούληται, ἐπάναγκες δὲ à μηδὲν εἶναι, τὸ 
μετὰ τοῦτο εἰσηγοῦμαι » τὴν μὲν ἄρτι εἰσελϑοῦσαν 
αὐλητρίδα χαίρειν ἐᾷν, αὐλοῦσαν ἑαυτῇ, ἢ, ἐὰν γε 
βούληται, ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον" ἡμᾶς δὲ διὰ λ6- 
qo» ἀλλήλοις συνεῖναι ποτήμερον. καὶ 06^ οἵων λ6- 
γῶν, εἶ βούλεσϑε, ἐθέλω ὑμῖν εἰσηγήσασϑαι. φάναι 
δὴ πάντας καὶ βούλεσθαι καὶ κελεύειν» αὐτὸν εἰση- 
γεῖσϑαι.. Εἰπεῖν οὖν τὸν “βρυξίμαχον ὅτι, Ἢ μέν 
μοι ἀρχὴ τοῦ λόγου ἐστὶ κατὰ τὴν Εὐριπίδον Ms- 
Avin. οὐ ydg ἐμὸς ὃ μῦϑος, ἀλλὰ Φαίδρου 
τοῦδε, ὃ 0» μέλλω λέγειν. Φαῖδρος γὰρ ἑκάστοτε πρός 
με ἀγανακτῶν λέγει, OU δεινὸν, φησὶν, ὦ ρυξίμα- 
χε, ἄλλοις μέν τισι ϑεῶν ὕμνους καὶ παιῶνας εἶναι 
ὑπὸ τῶν ποιητῶν πεποιημένους, τῷ δὲ Ἔρωτι, τηλι- 
κούτῳ ὄντε καὶ τοσούτῳ ϑεῷ, μηδὲ Eva πώποτε το» 

΄ 

- 
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σούτων γεγονότων ποιητῶν πεποιηκέναι μηδὲν ἐγκώ- 
μίον; εἰ δὲ βοὑλεὶ αὖ σκέψασϑαι τοὺς χρηστοὺς σο- 
φιστᾶς, Ηρακλέους μὲν καὶ ἄλλων ἐπαίνους καταλο- 
γάδην συγγράφειν, ὥσπερ ὃ βέλτιστος Πρόδικος. 

. καὶ τοῦτο μὲν ἥττον καὶ ϑαυμαστόν" ἀλλ᾽ ἔγωγε 7. 
δὴ τινὶ ἐνέτυχον βιβλίῳ ἀνδρὸς σοφοῦ, ἐν ᾧ ἐνῆσαν 
ἅλες ἔπαινον ϑαυμάσιον ἔ ἔχοντες πρὸς ὠφέλειαν. xai 
ἄλλα συχνὰ τοιαῦτα ἴδοις ἂν ἐγκεκωμιασμένα: τὸ 
οὖν τοιούτων μὲν πέρι πολλὴν σπουδὴν ποιήσασϑαι, 

' Ἔρωτα δὲ μηδένα πω ἀνθρώπων τετολμηκέναι εἰς 

«ταυτηνὶ τὴν ἡμέραν ἀξίως ὑμνῆσαι, ἀλλ οὕτως ἡμὲέ- 
ληται τοσοῦτος ϑεός" ταῦτα δή μοι δοκεῖ εὖ λέγειν 
Φαῖδρος. ἐγὼ οὗ» ἐπιϑυμῶ, ἅμα μὲν τούτῳ ἔραγον 
εἰσενεγκεῖν καὶ ὃ χαρίσασθαι « ἅμα δὲ ἐν τῷ παρόντι 
πρέπον μοὶ δοκεῖ εἶναῳ ἡμῖν τοῖς παροῦσι κοσμῆσαι 
τὸν ϑεόν. εἰ οὖν ξυνδοκεῖ καὶ ὑμῖν, γένοιτ᾽ ἂν ἡμῖν 
ἐν λόγοις ἱκανὴ διατριβή. δοκεῖ γάρ μοι χρῆναι ἕκα- 
στον ἡμῶν λόγον εἰπεῖν ἔπαινον Ἔρωτος ἐπιδέξια ὡς 
ἂν δύνηται κάλλιστον. ἄρχειν: δὲ Φαῖδρον πρῶτον, 
ἐπειδὴ καὶ πρῶτος κατάκειται, καὶ ἔστιν ἅμα πατὴρ 
τοῦ λόγου. Οὐδεὶς σοι, ὦ ̓ Ερυξίμαχε, φάναι τὸν 
“Σωχράτη, ἐναντία ψηφιεῖται. οὔτε γὰρ ἂν που ἐγὼ 
ἀποφήσαιμι" ὃς οὐδὲν φημι ἄλλο ἐπίστασθαι ἢ τὰ 
ἐρωτικὰ, οὔτέ που ᾿ἀγάϑων καὶ Παυσανίας, οὐδὲ 
μὴν» Ἀριστοφάνης, ᾧ περὶ Διόνυσον καὶ ὶ Ἁφροδίτην 
πᾶσα διατριβὴ" οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τουτωνὶ, ὧν ἐγὼ 
ὁρῶ. καίτοι οὐκ ἐξ ἴσον γέγνεται ἡμῖν τοῖς ὑστάτοις 
κατακειμένοις " ἀλλὰ ἐὰν οἱ πρόσϑεν ἱκανῶς καὶ κα- 
λῶς εἴπωσιν, ἐξαρκέσει ἡμῖν. ἀλλὰ τύχῃ ἀγαϑῇ κα- 
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ταρχέτω Φαῖδρος, καὶ ἐγκωμεαζέτω τὸν Ἔρωτα. Ταῦ- 
τα δὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄρα ξυνέφασάν τὸ, καὶ 
ἐχέλενον ἅπερ ὁ Σωκράτης. πάντων’ μὲν οὖν ὅσα 
ἕχαστος εἶπεν, οὔτε πάνυ ὃ ̓ ἀριστόδημος ἐμέμνητυ, 
οὔτ᾽. αὖ ἐγὼ à ἐκεῖνος ἔλεγε πάντα" ἃ δὲ μάλιστα 
καὶ ὧν ἔδοξέ uo, ἀξιομνημονεύτων εἶναι, τούτων ὗ- 
ui» ἐρῶ ἑκάστου τὸν λόγον. πρῶτον μὲν γὰρ, ὥσπερ 
λέγω, ἔφη Φαῖδρον, ἀρξάμενον ἐνθένδε ποϑὲν, λέ- 
γέιν ὅτι μέγας ϑεὸς εἴη ὃ Ἔρως, καὶ ϑαυμαστὸς ἐν 
ἀνθρώποις τε καὶ ϑεοῖς, πολλαχῆ μὲν καὶ ἄλλῃ, οὐχ 
ἥκιστα δὲ κατὰ τὴν γένεσιν. τὸ [e ἐν τοὺς πρεσβυ- 
τότοις εἶναι τῶν ϑεῶν, τέμιον, ἢ δ᾽ ὅς" τοκμήριον δὲ 
τούτου" γονεῖς γὰρ Ἔρωτος οὔτ᾽ εἰσὶν, οὔτε λέγονα 
ται ὑπὶ οὐδενὸς οὔτε ἰδιώτου, οὔτε ποιητοῦ. ἀλλ᾽ 
᾿Ησίοδος πρῶτον μὲν χάος γενέσθαι φησὶν, — αὖ- 
rdo ἔπειτα TwWi εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς 
αἰεί" Ἦδ᾽ Ἔρος. φησὶ μετὰ τὸ χάος δύω τούτω ye- 
νέσθϑαι, γῆν τὸ καὶ Ἔρωτα. Παρμενίδης δὲ τὴν γέ- 
γεσιν λέγει, Πρώτιστον μὲν Ἔρωτα ϑεῶν μητέσατο 
πάντων. Ἡσιόδῳ δὲ καὶ ᾿Αἰχουσίλεως ὅμολογεῖ, oU- 
19 πολλαχόϑεν ὁμολογεῖται ó Ἔρως ἐν τοῖς πρεσβυ- 
τάτοις εἶναι. πρεσβύτατος δὲ ὧν, μεγίστων ἀχαϑῶν 

ἡμῖν αἴτιός ἐστιν. οὐ ydg ἔγωγ᾽ ἔχω εἰπεῖν ὅ, τι μεῖ- 
ζόε ἐστιν ἀγαθὸν εὐθὺς νέῳ ὄντι, ἢ ἐραστὴς χρηςὸς, 
καὶ ἐραστῇ παιδικά. ὃ γὰρ χρὴ ἀνθρώποις ἡγεῖσθαι 
παντὸς τοῦ βίου τοῖς μάλλουσι καλῶς βιώσεσϑαι, τοῦ- 
1o οὔτε συγγένεια οἵατε ἐμποιεῖν οὕτω καλῶς, οὔτϑ 
τιμαὶ, οὔτε πλοῦτος, οὔτ᾽ ἄλλο οὐδὲν, ὡς ἔρως. λέγω 
δὲ δὴ τί τοῦτο; τὴν ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην, 
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. ἐπὶ δὲ τοῖς καλοῖς φιλοτιμίαν οὗ ydp ἐστιν ἄνευ 
τούτων οὔτε πόλιν οὔτε ἰδιώτην μεγάλα καὶ καλὰ 
ἔργα ἐξεργάζεσθαι. φημὲ τοίνυν ἐγὼ, ἄνδρα ὅστις 
ἐρᾷ, εἴτε αἰσχρὸν ποιῶν κατάδηλος γίγνοιτο, ἢ πά- 
σχῶν ὑπό του OV ἀνανδρίαν, μὴ ἀμυνόμενος, οὔϊ 
ἂν ὑπὸ πατρὸς ὀφϑέντα οὕτως ἀλγῆσαι, οὔτε ὑπὸ 
ἑταίρων, οὔτε ὕπ' ἄλλου οὐδενὸς, ὡς ὑπὸ παιδικῶν. 
ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ τὸν ἐρώμενον ὁρῶμεν, ὅτι δια- 
φερόντως τοὺς ἐφαστὰς αἰσχύνεται, ὅταν 9995 ἐν 

αἰσχρῷ τινι ὦν. εἰ οὖν μηχανὴ τις γένοιτο ὥστε πό- 
λιν γενέσθαι ἢ ῇ στρατόπεδον ἐραστῶν τὸ καὶ παιδι 
"ὧν, οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἄμεινον οἰκήσειαν τὴν δαυ- 
τῶν, ἢ ἀπεχόμενοι πάντων τῶν αἰσχρῶν, καὶ φιλο- 
τιμούμενοι πρὸς ἀλλήλους. καὶ μαχόμενοί y ἂν οἱ 
τοιοῦτοι uer ἀλλήλων γινῷεν ἂν, ὀλίγοι ὄντες », ὦ; 
ἔπος εἰπεῖν, πάντας ἀνθρώπους. ἐρῶν γὰρ ἀνὴρ ὑπὸ 
παιδικῶν ὀφϑῆναι ἢ λεπὼν τάξιν, ἢ ὅπλα ἄποβα- 
λὼν, ἦ ἥττον ἂν δήπου δέξαιτο ἢ ὑπὸ πάντων τῶν ἀλ- 
Ae, καὶ πρὸ τούτου τεϑνάναι ἂν πολλάκις ἕλοιτο" 
καὶ μὴν ἐγκαταλιπεῖν ys td παιδικὰ, ἢ μὴ βοηθῆσαι 

, μενδυνεύοντι, οὐδεὶς οὕτω κακὸς ὅντινα οὐκ ἂν αὖ. 
τὸς ὁ Ἔρως ἴνϑεον ποιήσειε πρὸς ἀρετή»" ὥστε ὅ-. 
βοιον εἶναι τῷ ἀρίστῳ φύσει. καὶ ἀτεχνῶς, ὃ ἔφη 
Ὅμηρος, μένος ἐμπνεῦσαι ἐνίοις τῶν ἡρώων τὸν ϑε- 

à», τοῦτο ὃ ἢ Ἔρως τοῖς ἐρῶσι παρέχει γιγνόμενον παρ᾿ 
αὑτοῦ. καὶ μὴν ὑπεραποϑνήσκειν γε μόνοι δϑέλου- 
σιν oi ἐρῶντες, oU μόνον à ὅτι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ ura 
æec. τούτου δὲ καὶ ἡ Πελίου ϑυγάτηρ ᾿ἄλκηστις ixar- 
vi» μαρτυρίαν παρέχεται, ὑπὲρ τοῦδε τοῦ λόγου, ἐς 
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τοὺς Ἕλληνας ἐθελήσασα “μόνη ὑπὲρ τοῦ αὑτῆς d»- 
δρὸς ἀποθανεῖν, ὄντων αὐτῷ πατρός τε καὶ μητρός" 
οὕς ἐκείνη τοσοῦτον ὑπερεβάλετο τῇ φιλίᾳ, διὰ τὸν 
ἔρωτα, ὥστε ἀποδεῖξαι αὐτοὺς ἀλλοτρίους ὄντας τῷ 
υἱεῖ, καὶ ὀνόματι μόνον προσήκοντας. καὶ τοῦτ᾽ ἐρ- 
γασαμένη τὸ ἔργον, οὕτω καλὸν ἔδοξεν ἐργάσασϑαι 
οὗ μόνον ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ ϑεοῖς, ὥστε πολλῶν 
“τολλὰ καὶ καλὰ εἰργασμένων, εὐαριϑμήτοις δὴ τισιν 
ἔδοσαν τοῦτο γέρας οἱ ϑεοὶ, ἐξ ἄδου ἀνεῖναι πάλιν 
τὴν ψυχὴν" ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκείνης ἀνεῖσαν, ἀγασϑέν- 
τες τῷ ἔργῳ. οὕτω καὶ ϑεοὶ τὴν περὶ τὸν ἔρωτα 
σπουδὴν τὸ καὶ ἀρετὴν μάλιστα τιμῶσιν». ᾿Ορφέα δὲ 
τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ ἄδου, φάσμα δεί- 
ξαντες τῆς γυναικὸς ἐφ᾽ ἣν ἑκὼν ἧκεν, αὐτὴν δὲ οὐ 
δόντες" ὅτι μαλϑακίζεσθαι ἐδόκει, ἅτε ὧν κιϑαρῳ- 
δὸς, καὶ oU τολμᾷν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνήσκειν, 
ὥσπερ ἀλκηστις, ἀλλὰ διαμηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι 
sig ἄδου. τοιγώρτοι διὰ ταῦτα δίκην αὐτῷ ἐπόϑε- 
σαν, καὶ ἐποίησαν τὸν θάνατον αὐτοῦ ὑπὸ γυναι» 
κῶν γενέσϑαι. οὖχ ὥσπερ Αἀχιλλέα τὸν τῆς Θέτιδος 
υἱὸν ἐτίμησαν, καὶ εἰς μακάρων νήσους ἀπέπεμψαν, 
ὅτι πεπυσμένος παρὰ τῆς μητρὸς ὧς ἀποϑανοῖτο ἀ- 
ποκτείνας Ἕκτορα, μὴ ποιήσας δὲ τοῦτο, οἴκαδ᾽ ἐλ-. 
ϑὼν γηραιὸς τελευτήσοι, ἐτόλμησεν ἑλέσθαι, βοηϑή- 
σας τῷ ἐραστῇ Πατρόκλῳ καὶ τιμωρήσας, οὐ μόνον" 
ὑπεραποϑθανεῖν ἀλλὰ καὶ ἐπαποαϑανεῖν τετελευτηκό- 
vi. ὅϑεν δὴ καὶ ὑπεραγασϑέντες οἵ ϑεοὶ διαφερόν- 
τως αὐτὸν ἐτίμησαν, ὅτε τὸν ἐραστὴν οὕτω περὲ πολ’ 
iof ἐποιεῖτο. Αἰσχύλος δὲ φλυαρεῖ, φάσκων "Α{χιλ» 
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' Aca ficiis lot», ᾿ὃς ἦν καλλίων οὐ μόνον Te- 
τρόκλου, ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τῶν ἡρώων ἁπάντων, καὶ ἔει 
ἀγένειος" ἔπειτα νεώτερος πολὺ, ὥς φησιν “Ὅμηρος. 
ἀλλὰ γὰρ τῷ ὄντι μάλιστα μὲν ταύτην τὴν ἀρετὴν οὗ 
ϑεοὶ τιμῶσι τὴν περὶ τὸν ἔρωτα. μᾶλλον μέντοι 
ϑαυμάζουσι καὶ ἄγανται καὶ εὖ ποιοῦσεν ὅταν ó 
ἐρώμενος τὸν ἐραστὴν ἀγαπᾷ, ἢ ὅταν ὃ ἐραστὴς τὰ 
παιδικά, ϑειότερον ydo ἐραστὴς παιδικῶν" ἔνϑεος 
γάρ ἐστι. διὰ ταῦτα καὶ τὸν Agua τῆς ᾿Δλκήστι- 
δος μᾶλλον ἐτίμησαν, sig μακάρων νήσους ἀποπέμ- 
ψαντες. οὕτω δὴ καὶ ἔγωγε φημὶ Ἔρωτα ϑεῶν περες- 
βύτατον καὶ τιμιώτατον καὶ κυριώτατον εἶναι εἷς 
ἀρετῆς καὶ εὐδαιμονίας κτῆσιν ἀνθρώποις, καὶ ζῶσε 
καὶ τελευτήσασι. Φαΐδρον μὲν τοιοῦτόν τινα λόγον 
ἔφη εἰπεῖν" μετὰ δὲ Φαῖδρον, ἄλλους τινὰς εἶναι, 
ὧν οὐ πάνυ διεμνημόνευεν" oUc παρεὶς, τὸν Παυ- 
cayiov λόγον διηγεῖτο. εἰπεῖν δ᾽ αὑτὸν ὅτι, Οὗ κα- 
λῶς μοι δοκεῖ, ὦ Φαῖδρε, προβεβλῆσϑαι ἡμῖν ὃ λό- 
γος, τὸ ἁπλῶς οὕτω παρηγγέλϑαε ἐγκωμιάζειν Ἔρω- 
τα. si μὲν γὰρ εἷς ἦν ὁ Ἔρως, καλῶς ἂν εἶχε. νῦν 
δὲ oU ydo ἐστιν εἷς. μὴ ὄντος δὲ ἑνὸς, ὃρϑότερόν 
ἐστι πρότερον προῤῥηθῆναι, ὁποῖον δεῖ ἐπαινεῖν. 
ἐγὼ οὖν πειράσομαι τοῦτο ἑπανορϑώσασϑαι. πρᾶ- 
τὸν μὲν Ἔρωτα φράσαι, ὃν δεῖ ἐπαινεῖν, ἔπειτα ἐς 
παινέσαι ἀξίως τοῦ ϑὲέοῦ. πάντες γὰρ ἴσμεν ὅτι οὐκ 
ἔστιν ἄνευ Ἔρωτος “Ἀφροδίτη " ταύτης δὲ μιᾶς μὲν 
οὔσης, εἷς ἂν ἦν Ἔρως" ἐπεὶ δὲ δύο ἐστὸν, δύο ávd- 
7κὴ καὶ Ἔρωτε εἶναι. πῶς δ᾽ οὐ δύο τὰ Osd ; ἢ μέν 
γέ που, πρεσβυτέρα, καὶ ἀμήτωρ, Οὐρανοῦ ϑυγά- 
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159, ἣν δὴ καὶ οὐρανίαν ἐπονομάζομεν" ἣ δὲ νεῳ- 
τέρα, Διὸς καὶ Ζιώνης, ἣν δὴ πάνδημον καλοῦμεν. 
ἀναγκαῖον δὴ καὶ Ἔρωτα, τὸν μὲν τῇ ἑτέρᾳ συνερ- 
γὸν, πάνδημον ὀρϑῶς καλεῖσϑαι, τὸν δὲ, οὐράνιον. 
ἐπαινδὶν μὲν οὖν δεῖ πάντας ϑεοὺς- ἃ δ᾽ οὖν ixd- 
τερος εἴληχε πειρατέον εἰπεῖν. πᾶσα γὰρ πρᾶξις ὧδ᾽ 
ἔχει" αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαντῆς πραττομένη, οὔτε καλὴ, οὔτε 
αἰσχρά. οἷον, ὃ νῦν ἡμεῖς ποιοῦμεν, ἢ πίνειν, ἢ ἃ- 
δειν, ἢ διαλέγεσθαι, οὐκ ἔστι τούτων αὐτὸ xaO. αὖ» 
τὸ καλὸν οὐδέν" ἀλλ᾽ ἐν τῇ πράξει, ὡς ἂν πραχϑῇ, 
τοιοῦτον ἀπέβη. καλῶς μὲν γὰρ πραττόμενον καὶ 
ὀρϑῶς, καλὸν γίγνεται" μὴ ὀρϑῶς δὲ, αἰσχρόν. οὕ- 
τω δὴ καὶ τὸ ἐρᾷν, καὶ ó^ ἔρως, οὗ πᾶς ἐστι καλὸς, 
οὐδὲ ἄξιος ἐγκωμιάξεσϑαι, ἀλλ᾽ ὃ καλῶς προτρέπων 

ἐρᾷν. ὃ μὲν οὖν τῆς πανδήμου ᾿Αφροδίτης, ὡς ai 
ϑῶς πάνδημός ἐστι . καὶ ἐξεργάζεται ὅ ὅ, τι ἂν τύχῃ" 
καὶ οὗτός ἐστιν ὃν οἷ φαῦλοι τῶν ἀνθρώπων ἐρῶσιν. 
ἐρῶσι δὲ οἵ τοιοῦτον, πρῶτον μὲν οὐχ ἧττον )ζυναι- 
κῶν ἢ παίδων". ἔπειτα, ὧν καὶ ἐρῶσι, τῶν σωμάτων 
μᾶλλον ἢ τῶν ψυχῶν" ὕπειτα ὡς ὧν δύνωνται ἀνοη- 
τοτάτων" πρὸς τὸ διαπράξασϑαι μόνον βλέποντες, 
ἀμελοῦντες δὲ τοῦ καλῶς, ἢ μή. ὅϑεν δὴ ξυμβαΐνει 
αὐτοῖς ὅ, τι ἂν τύχωσι, τοῦτο πράττειν, ὁμοίως μὲν 

᾿ ἀγαϑὸν, ὁμοίως δὲ τοὐναντίον. ἔστι γὰρ καὶ ἀπὸ 
τῆς ϑεοῦ »ἑωεόρας TS οὔσης πολὺ ἢ τῆς ἑτέρας, καὶ 
μετεχούσης ἐν τῇ γενέσει καὶ ϑήλεος καὶ ἄῤῥενος" oͤ 
δὲ, τῆς οὐρανίας, πρῶτον μὲν, οὗ μετεχούσης ϑὴή- 
λεος, ἀλλ ἃ ὀδενος μόνον " καὶ ἔστιν οὗτος ὃ τῶν παΐ 
Ow» ἔρως" ἔπειτα πρεσβυτέρας, ὕβρεως ἀμοίρον. 
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ὅϑεν δὴ ἐπὶ τὸ ἄῤῥεν τρέπονται οἷ ἐκ τούτου ἔρωτος 
ἔπιπνοι , τὸ φύσει ἐῤῥωμενέστερον καὶ νοῦν μᾶλλον 
ἔχον ἀγαπῶντες. καὶ τις ἂν γνοίη καὶ ἐν αὐτῇ τῇ 
παίδεραστίᾳ τρὺς εἰλικρινῶς ὑπὸ τοὗτου τοῦ ἔρωτος 
ὡρμημένους. οὐ ydg ἐρῶσι παίδων, ἀλλ᾿ ἐπειδὰν ἧ- 
dn ἃ ἄρχωνται γοῦν lays». τοῦτο δὲ πλησιάζει τῷ γε- 
νειάσκειν. παρεσκευασμένοι γὰρ, οἶμαι, sigiv οὗ d»- 
τεῦϑεν ἀρχόμενοι ἐρᾷν, ὡς τὸν βίον ἃ ἅπαντα ξυνεσό- 
μενοι, καὶ κοινῇ συμβιωσόμενοι" ἀλλ οὐκ, ἐξαπα- 

τήσαντες, ἐν ἀφροσύνῃ λαβόντες, ὥς νέον καταγελά- 
σαντες, οἰχήσεσθαι ἐπὶ ἄλλον ἀποτρέχοντες. χρῆν δὲ 
καὶ νόμον εἶναι, μὴ ἐρᾷν παίδων, ἵνα μὴ εἰς ἄδηλον 
πολλὴ σπουδὴ ἀνηλίσκετο. τὸ ydQ τῶν παίδων vé 
λος ἄδηλον οἷ τελευτᾷ κακίας. καὶ ἀρετῆς ψυχῆς τε 
πέρι καὶ σώματος. οὗ μὲν οὖν ἀγαϑοὶ τὸν νόμον 
τοῦτον αὐτοὶ αὑτοῖς ἑκόντες τίϑενται" χρὴ δὲ καὶ 
τούτους τοὺς “πανδήμους ἐραστὰς προσαναγκάζοιν 
τὸ τοιοῦτον, ὥσπερ καὶ τῶν ἐλευϑέρων γυναικῶν 
προσαναγκάζομεν αὐτοὺς κοιϑόσον — μὴ ἐ- 
ed». οὗτοι γὰρ εἰσὶν οἱ καὶ τὸ ὄνειδος πεποιηκότες, 
ὥστε τινὰ τολμᾷν λέγδιν ὡς αἰσχρὸν χαρίζεσϑαι ἐρα- 
σταῖς. λόγουσι δὲ εἰς τούτους ἀποβλέποντες, δρῶ»- 
τος αὐτῶν τὴν ἀκαιρίαν καὶ ἀδικίαν. ἐπεὶ οὗ δήπου 
κοσμίως τὸ καὶ νομίμως διιοῦν πρᾶγμα πραττόμε- 
vo», ψόγον ἂν δικαίως φέροι. καὶ δὴ καὶ ὃ παρὸ τὸν 
ἔρωτα όμος ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσι νοῆσαι óc- 
διος * ἁπλῶς ydo ὥρισται." ὅ δ᾽ ἐνθάδε καὶ ὃ ἐν Aa- 
κεδαίμονι, ποικέλος. ἐν Ἤλιδι μὲν ydo καὶ ἐν Bow- 
τοῖς, καὶ οὗ μὴ σοφοὶ λέγειν, ἁπλῶς νενομοϑέτηται 
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καλὸν τὸ χαρίζεσϑαι ἐρασταῖς" καὶ oUx ἂν τις εἴσεοι 
οὔτε γέος οὔτε παλαιὸς ὡς αἰσχρόν" (ἵνα, οἶμαι, μὴ 
πράγματ ἔχωσι, λόγῳ πειρώμενοι πείϑειν τοὺς »é- 
ove, ἅτε ἀδύνατοι λέγειν) τῆς δὲ Ιωνίας καὶ ἄλλοθι 
πολλαχοῦ αἰσχρὸν νενόμισται, ὅσοι ὑπὸ βαρβάροις" 
οἰκοῦσι. τοῖς γὰρ βαρβάροις διὰ τὰς τυραννίδας 
αἰσχρὸν τοῦτό p; καὶ ἢ ys φιλοσοφία καὶ i quio- 
γυμναστία. οὗ ydg, οἶμαι, av en τοῖς ἄρχουσι 
φρονήματα μεγάλα ἐγγίγνεσθαι τῶν ἀρχομένων, ov- 
δὲ φιλίας ἰσχυρὰς καὶ κοινωνίας" ὃ δὴ μάλιστα qu- 
Àss τά τὸ ἄλλα πάντα καὶ ὃ ἔρως ἐμποιεῖν. ἔργῳ δὲ 
τοῦτο ἔμαϑον καὶ οἱ ἐνθ ὧδε τύραννοι. ὃ γὰρ Mgi- 
στογείτονος ἔρως καὶ i Ἁρμοδίου φιλία βέβαιος po 
μένη κατέλυσεν αὐτῶν τὴν ἀρχήν. οὕτως, oV μὲν 
αἰσχρὸν ἐτέϑη χαρίξεσϑαι ἐρασταῖς, κακίᾳ τῶν ϑε- 

. μένων usirus* τῶν μὲν ἀρχόντων πλεονεξίᾳ, τῶν δὲ 
ἀρχομένων ἀνανδρίᾳ" ov δὲ καλὸν ἁπλῶς ἐνομίσϑη, 
διὰ τὴν τῶν ϑεμένων τῆς ψυχῆς ἀργίαν. ἐνθάδε δὲ 
πολὺ τούτων κάλλεον »ενομοϑέτηται * καὶ, ὅπερ 1 εἶν 
πον, οὗ ῥάδιον χαταγοῆσοαι. ἐγθυμηϑέντι γὰρ, ὅτι 
λέγεται, κάλλιον τὸ φανερῶς ἐρᾷν τοῦ λάϑρα, καὶ 
μάλιστα τῶν γενναιοτάτων soi ἀρίστων , καὶ ἂν ai- 
σχίους ἄλλων ὦσι" κὰν ὅτι αὖ ἡ παρακέλευσις τῷ ἐν 
ρῶντι παρὰ πάντων ϑαυμαστὴ, oUy ὥς τι αἰσχρὸν 

 TOLOUvTL* καὶ ἑλόντι τὸ, καλὸν δοκεῖ εἶναι, καὶ μὴ 
ἑλόντι αἰσχρόν" καὶ πρὸς τὸ ἐπιχειρεῖν ἑλεῖν, ἐξου- 

σίαν ó νόμος δέδωκε τῷ ἐραστῇ, ϑαυμαστὰ ἔῤγα ἐρ- 
γαζομένῳ ἐπαινεῖσθαι" δ᾽ εἴτις τολμῴη ποιεῖν, ἀλλ 
ὁτιοῦν» διώχων καὶ βουλόμενος διαπράξασϑαε πλὴν 
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τοῦτο, φιλοσοφίας τὰ μέγιστα xagnoir ἂν ὀνείδη. 
εἶ γὰρ ἢ χρήματα βουλόμενος παρά του λαβεῖν, ἢ 
ἀρχὴν ἄρξαι, ἢ τινὶ ἄλλην δύναμιν ἐθέλει ποιεῖν, οἷά 
hisp οἱ ἐρασταὶ πρὸς τὰ παιδικὰ, ἱκετείας xs xoà d»- 
τιβολήσεις ἐν ταῖς δεήσεσε ποιούμενοι, xaà ὅρκους 

. ὀμνύντες, καὶ κοιμήσεις ἐπὶ ϑύραις, καὶ ἐϑολοντὰς 
δουλείας δουλεύειν, οἵας οὐδ᾽ ἂν δοῦλος οὐδεὶς, ἐμ- 
ποδίζοιτο ἂν μὴ πράττειν οὕτω τὴν πρᾶξιν καὶ ὑπὸ 
φίλων καὶ ὑπὸ ἐχθρῶν, τῶν μὲν, ὀνειδιζόντων κολα- 
κείας καὶ ἀνελευθερίας, τῶν δὲ νουϑετούντων, καὶ 
αἱσχυνομένων ὑπὲρ αὐτῶν" τῷ δ᾽ ἐρῶντι ταῦτα rrd»- 
τα ποιοῦντι χάρις ἔπεστι, καὶ δέδοται ὑπὸ τοῦ νό- 
pov, ἄνευ ὀνείδους πράττειν, ὧς πάγκαλόν τε πρᾶ- 
γμα διαπραττομένῳ. ὃ δὲ δεινότατον, ὥς γε λέγουσιν» 
οἱ πολλοὶ, ὅτε καὶ ὀμνύντι μόνῳ συγγνώμη παρὰ 
ϑεῶν ἐκβάντι τῶν ὅρκων. ἀφροδίσιον γὰρ ὅρκον οὔ 
φασιν εἶναι. οὕτω καὶ οἱ ϑεοὶ καὶ οὗ ἄνθρωποι 
πᾶσαν ἐξουσίαν πεποιήκασε τῷ ἐρῶντι, ὡς ὅ νόμος 

φησὶν ὁ ἐνθάδε. ταύτῃ μὲν οὖν οἰηϑείη ἄν τις ndy- 
καλὸν νομίζεσθαι ἐν τὴῆδε τῇ πόλει καὶ τὸ ἐρᾷν 
καὶ τὸ φίλους γίγνεσθαι τοῖς ἐρασταῖς. ἐπειδὰν 
δὲ παιδαγωγοὺς ἐπιστήσαντες oi πατέρες τοῖς ἐρω- 

μένοις, μὴ ἐῶσι διαλέγεσθαι τοῖς ἐρασταῖς, καὶ τῷ 
παιδαγωγῷ ταῦτα προστεταγμένα ἢ, ἡλικιῶται δὲ 
καὶ ἕτεροι ὀνειδίζωσιν, ἐάν τε δρῶσι τοιοῦτο γιγνό- 
μενον, καὶ τοὺς ὀνειδίζοντας αὖ ci πρεσβύτεροι μὴ 
διακωλύωσι, μηδὲ λοιδορῶσιν ὡς οὖκ ὀρϑῶς λὲγον- 
τας" εἷς δὴ ra Utd τις αὖ βλέψας, ἡγήσαιξ ἂν nd- 
λὲν αἴσχιστον τὸ τοιοῦτον d»v9dOe νομίζεσϑαι. τὸ 
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δὲ, οἶμαι, ὧδ᾽ Lys: οὐχ ἁπλοῦν ἐστιν ὅπερ ἐξ 
ἀρχῆς ἐλέχϑη οὔτε καλὸν εἶχαν αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὰ, ov- 
τε αἰσχρόν" ἀλλὰ καλῶς μὲν πραττόμενον , καλόν" 
αἰσχρῶς δὲ, αἰσχρόν. αἰσχρὸν μὲν οὐ» ἐστι πογηρῷ 
7s καὶ πονηρῶς χαρίζεσθαι: καλὸν δὲ, χρηστῷ τὸ καὶ 
καλῶς. πονηρὸς δ᾽ ἔστιν ἐκεῖνος ὃ à ἐραστὴς ὃ πάνδη- 
μος, ὃ τοῦ σώματος μᾶλλον ἐρῶν ἢ ἢ τῆς ψυχῆς. καὶ 
γὰρ οὐδὲ  μόνιμός ἐστιν, ἅτε οὐδὲ μονίμου ἐρῶν πρά- 
γματος. ἅμα γὰρ τῷ τοῦ σώματος ἄνϑει λήγοντι, οὗ- 
περ ἤρα, οἴχεται ἀποπτάμενος a πολλοὺς λόγους καὶ 

ὑποσχέσεις καταισχύνας. ὃ δὲ τοῦ ἤϑους χρηστοῦ 
ὄντος ἐραστὴς διὰ βίου μένει, ἃ ἅτε μοϑίμῳ συντακείς, 
τούτους δὴ βούλεται ὃ oͤ ἡμέτερος γόμος εὖ καὶ καλῶς 
βασανίζειν " καὶ τοῖς μὲν χαρίσασθαι, τοὺς δὲ δία- 
φεύγειν. διὰ ταῦτα οὖν τοῖς μὲν διώχειν παρακελεύ- 
stas, τοῖς δὲ φεύγειν" ἀγωνοθετῶν καὶ βασανίζων 
σεοτέρων ποτὲ ἐστιν Ó ἐρῶν, καὶ ποτέρων ὃ ἐρώμενος. 
οὕτω δὴ ὑπὸ ταύτης τῆς αἰτίας, πρῶτον μὲν τὸ ἀλέ- 
σκεσϑαι ταχὺ, αἰσχρὸν νενόμισται" (ἵνα χρόνος ἐγ- 
γένηται, ὃς δὴ δοκεῖ τὰ πολλὰ καλῶς βασα»ἐζει»)}. 
ὄπειτα τὸ ὑπὸ χρημάτων καὶ ὑπὸ πολιτικῶν δυνά- 
pec» ἁλῶναι, αἰσχρὸν , ἐὰν τὸ κακῶς πάσχών np 
καὶ μὴ καρτερήσῃ, ἂν τ ̓ εὐοργετούμενος εἰς χρήματα 
ἢ εἰς διαπράξεις πολιτικὲς, μὴ καταφρονήσῃ. οὐδὲν 
γὰρ δοκεῖ τούτων οὔτε βέβαιον οὔτε μόνιμον εἶναι, 
“χωρὶς τοῦ μηδὲ πεφυκέναν ἀπὶ αὐτῶν γενκαίαν φι- 
λίαν. μία δὴ λείπεται τῷ ἡμετέρῳ νόμῳ ὅδὸς, εἰ 
μέλλει καλῶς χαριεῖσϑαι ἐραστῇ παιδικά. ἔστε ya 
ἡμῖν νόμος, ὥσπερ ἐπὶ τοῖς ἐρασταῖς ἦν, δουλεύειν 
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ἐϑέλοντα ἡντινοῦν δουλείαν παιδικοῖς, μὴ κολακείαν 
εἶναι, μηδὲ ἐπονείδιστον. “οὕτω δὴ καὶ ἄλλη μέα μό- 
γη δουλεία ἑκούσιος λείπεται οὖκ ἐπονείδιστος, αὖ- 
τὴ δέ ἐστιν ἡ περὶ τὴν ἀρετήν. νενόμισται γὰρ δὴ ἡ- 
ui», ἐάν τις ἐθέλῃ τινὰ θεραπεύειν, ἡγούμενος δι᾽ 
ἐκεῖνον ἀμείνων ἔσεσϑαε ἢ κατὰ σοφίαν τιγὰ ἢ κατὰ 
ἄλλο ὁτιοῦν μέρος ἀρετῆς, αὕτη αὖ ἡ ἐθελοδουλείω 
οὐκ αἰσχρὰ εἶναι, οὐδὲ κολακεία. δεῖ δὴ τὼ νόμω 
τούτω συμβαλεῖν εἰς ταὐτὸ, τό» vs περὶ τὴν παιδε- 
ρωστίαν, καὶ τὸν περὶ τὴν φιλοσοφίαν τὸ καὶ τὴν 
ἄλλην ἀρετήν" δὲ μέλλει ξυμβῆναι καλὸν .γεγέσϑαι 
τῷ ἐραστῇ παιδικὰ χαρίσασθαι. ὅταν γὰρ εἰς τὸ αὖ 
τὸ ἔλϑωσιν ἐραστής τὸ καὶ παιδικὰ, νόμον ἔχων &nd- 
τερος, Ó μὲν χαρισαμένοις παιδικοῖς ὑπηρετῶν ὅτι» 
οὖν, δικαίως ἂν ὑπηρετεῖν, ὁ δὲ, τῷ ποιοῦντι αὐτὸν 
σοφόν τε καὶ ἀγαϑὸν, δικαίως ἂν ὁτιοῦν ἂν ὕπουρ-» 
γεῖν" καὶ ó μὲν, δυνάμενος εἷς φρόνησιν καὶ τὴν ἀλ- 
Anv ἀρετὴν ξυμβάλλεσθαι, ὃ δὲ, δεόμενος εἷς παέδευ- 
gi» καὶ τὴν ἄλλην σοφέαν κτᾶσϑαι" τότε δὴ τούτων 
ξυνιόντων sic ταὐτὸν τῶν νόμων, μοναχοῦ ἐνεκαῦϑα 
ξυμπίπτει τὸ καλὸν εἶναι παιδικὰ ἐραστῇ χαρίσα- 
σθαι, ἀλλοϑι δὲ οὐδαμοῦ. ἐπὶ τούτῳ καὶ ἐξαπατη» 
ϑῆναι οὐδὲν αἰσχρόν" ἐπὶ δὲ. τοῖς ἄλλοις πῶσε καὶ 
ἐξαπατωμένῳ αἰσχύνην φέρει καὶ μή. εἰ γάρ τες ἐρα» 
στῇ, ὧς πλουσίῳ, πλοὗτου ἕνεκα χαρισάμενος ἐξα» 
πατηϑείη, καὶ μὴ Ados χρήματα, ἀναφανέντος τοῦ 
ἐραστοῦ πένητος, οὐδὲν ἧττον αἰσχρόν. δοκεῖ ydo 6 

“ τοιοῦτος τό γε αὑτοῦ ἐπιδεῖξαι, ὅτι ἕνεκα χρημάτων 
ὁτιοῦν ἂν ὁτῳοῦν ὑπηρετοῖ" τοῦτο δὲ οὗ παλόμ, 
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κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ λόγον κἄν εἴτις ὡς ἀγαϑῷ χαρι- 
σώμενος, καὶ αὐτὸς ὡς ἀμείνων ἐσόμενος διὰ τὴν φι- 
λίαν. ἐραστοῦ, ἐξαπατηϑείη, ἀναφανέντος ἐκείνου xa- 
κοῦ, καὶ οὐ κεκτημένου ἀρετὴν, ὅμως καλὴ ἡ ἀπώ- 
τη. δοκεῖ γὰρ αὖ καὶ οὗτος τὸ καϑ᾽ αὑτὸν δεδηλω- 
æivœæs ὅτι ἀρετῆς ἕνεκα καὶ τοῦ βελτίων 7ι»ἐσϑαι 
πᾶν ἂν παντὶ προϑυμηϑείη" τοῦτο δὲ αὖ πάντων 
κάλλιστον. οὕτω πάντως γε καλὸν ἀρετῆς γ᾽ ἕνεκα χα» 
οἰζεσϑαι. οὗτός ἐστιν ὃ τῆς Οὐρανίας ϑεοῦ ἔρως, 
xa) οὐράνιος, καὶ πολλοῦ ἄξιος καὶ πόλει καὶ ἰδιώ- 
ταῖς" πολλὴν ἐπιμέλειαν ἀναγκάζων ποιεῖσϑαι πρὸς 
ἀρετὴν τόν τὸ ἐρῶντα αὐτὸν αὑτοῦ, xai τὸν ἐρώμέ- 
voy* οἱ δ᾽ ἕτεροι πάντες, τῆς ἑτέρας, τῆς πανδήμον. 
Ταῦτά σοι, ἔφη, ὡς ἐκ τοῦ παραχυνῆμα, ὦ Φαῖδρο, 
περὶ Ἔρωτος συμβάλλομαι. Παυσανίου δὲ παυσα- 
μένου (διδάσκουσι γάρ μὲ ἴσα λέγειν οὑτωσὶ οἱ σο- 
qoi) ἔφη ὃ ̓ Δριστόδημος δεῖν μὲν ᾿Αριστοφάνην λέ» 
yer, τυχεῖν δὲ αὐτῷ τινα ἢ ὑπὸ πλησμονῆς ἢ ὑπό 
τινὸς ἄλλου λύγγα ἐπιπεπτωκυΐαν" καὶ oUy οἷόν τὸ 
εἶναι λέγειν, ἀλλ᾽ εἰπεῖν αὐτὸν, (ἐγγυτάτω 7ὲρ αὖ- 
τοῦ τὸν ἰατρὸν ᾿Ερυξίμαχον κατακεῖσϑαι) .f2 Ἔρυ- 
ξίμαχε, δίκαιος εἶ ἢ παῦσαί με τῆς λυγγὸς, ἢ λέγειν 
ὑπὲρ ἐμόῦ, ἕως ἂν ἐγὼ παύσωμαι. Καὶ τὸν ἜἬςῃρυξί- 
μαχον εἰπεῖν, ᾿Αλλὰ ποιήσω ἀμφότερα ταῦτα: ἐγὼ 
μὲν γὰρ ἐρῶ ἐν τῷ σῷ μέρει" σὺ δ᾽ ἐπειδὰν παύσῃ, 
ἐν τῷ ἐμῷ. ἐν ᾧ δ᾽ ἂν ἐγὼ λέγω, ἐὰν piv cos Odin 
ἀπνευστὶ ἔχοντι πολὺν χρόνον παύεσθαι ἡ λύγξ' εἐ 
δὲ μὴ, ὕδατι ἀνακογχυλίασον. εἰ δ᾽ ἄρα πάνυ ἰσζυ- 
qd ἐστιν, ἀναλαβών τι τοιοῦτο οἵῳ κινήσαις ἂν τὴν 

Ρ 2 



228 PLATONIS - p.156 a.b.o 

ῥῖνα, πτάρε᾽ καὶ ἐὰν τοῦτο ποιήσῃς ἅπαξ ἢ δὶς, xai 
εἰ πάνυ ἰσχυρά doti, παύσεται. Οὐκ ἂν φϑάνοις λέ- 
γῶν, εἰπεῖν τὸν ᾿ἀριστοφάνην" ἐγὼ δὲ ταῦτα ποιή- 
go. Εἰπεῖν δὴ τὸν ᾿Ερυξίμαχον, Δοκεῖ τοίνυν uoi ἀ- 
γαγκαῖον εἶναι, ἐπειδὴ Παυσανίας δρμήσας ἐπὲ τὸν 
λόγον καλῶς, οὐχ ἱκανῶς ἀπετέλεσε, δεῖν ἐμὲ πεερᾶ- 
σϑαι τέλος ἐπιϑεῖναι τῷ λόγῳ. τὸ μὲν γὰρ διπλοῦν 
εἶναι τὸν Ἔρωτα, δυκεῖ μοι καλῶς διελέσθαι" ὅτι δὲ 
oU μόνον ἐστὶν ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων πρὸς 
τοὺς καλοὺς, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀλλα πολλὰ, καὶ ἐν τοῖς 
ἄλλοις τοῖς τε σώμασι τῶν πάντων ζώων, καὶ τοῖς ἐν 
τῇ γῇ φυομένοις, καὶ, ὧς ἔπος εἰπεῖν, ἐν πᾶσε τοῖς 
οὖσι, καϑεωρακέναι uoi δοκῶ ἐκ τῆς ἰατρικῆς, τῆς 
ἡμετέρας τέχνης καὶ ὡς μέγας καὶ ϑαυμαστὸς, καὶ 
ἐπὶ πᾶν ὃ ϑεὸς τείνει, καὶ κατ᾽ ἀνθρώπινα καὶ κατὰ 
ϑεῖα πράγματα. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς λέ- 
γων, ἵνα καὶ πρεσβεύωμεν τὴν τέχνην. ἡ γὰρ φύσις 
τῶν σωμάτων τὸν διπλοῦν Ἔρωτα τοῦτον ἔγχει. τὸ 
γὰρ ὑγιὲς τοῦ σώματος καὶ τὸ νοσοῦν ὁμολογουμέ- 
γὼς ὅτερόν τὸ καὶ ἀνόμοιόν ἐστι" τὸ δὲ ἀνόμοιον ἀ- 
γομοίων ἐπιϑυμεῖ καὶ ἐρᾷ. ἄλλος μὲν οὖν ὃ ἐπὶ τῷ 
ὑγιεινῷ ἔρως, ἄλλος δὲ ὃ ἐπὶ τῷ νοσώδει. ἔστε δὴ, 
ὥσπερ ἄρτε Παυσανίας ἔλεγε, τοῖς μὲν ἀγαϑοῖς κα- 
λὸν χαρίζξεσϑαι τῶν ἀνθρώπων, τοῖς δὲ ἀκολάστοις 

- αἰσχρόν. οὕτω καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς σὡμασι, τοῖς μὲν 
ἀγαϑοῖς ἑκάστου τοῦ σώματος xa) ὑγεεινοῖς καλὸν 
χαρίζεσθαι, καὶ δεῖ, καὶ τοῦτό ἐστιν ᾧ ὄνομα τὸ ἰα- 
τρικόν ' τοῖς δὲ κακοῖς καὶ νοσώδεσιν αἰσχρόν τε, καὶ 
δεῖ ἀχαριστεῖν, si μέλλει τὴς τεχνικὸς εἶναι. ἔστι γὰρ 

, 
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: ἐατρικὴ , ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, ἐπιστήμη τῶν τοῦ 
σώματος ἐρωτικῶν πρὸς πλησμονὴν καὶ κένωσιν. καὶ 
ó διαγιγνώσκων ἢ ἐν τούτοις τὸν καλόν τὸ καὶ αἰσχρὸν» 
ἔρωτα, οὗτός ἐστιν δὶ ἰατρικώτατος" καὶ ó μεταβάλ- 
λειν ποιῶν, ὥστε ἀντὶ τοῦ δτέρου ἔρωτος τὸν ἕτερον» 
κτήσασθαι. καὶ οἷς μὴ ἔνεστιν ἔρως, δεῖ δ᾽ ἐγγενέ- 
-σϑαι, ἐπιστάμενος ἐμποιῆσαι, καὶ ἐνόντα ἐξελεῖν, ὦ ü- 

γαϑὸς ἂν εἴη δημιουργός. δεῖ γὰρ δὴ τὰ ἔχϑιστα ὃ ὃν- 
τὰ ἐν τῷ σώματι, φίλα οἷόντ᾽ εἶναι ποιεῖν, καὶ ἐρᾷν 
ἀλλήλων. ἔστι 08 ἔγϑιστα, τὰ ἐναντιώτατα " ψυχρὸν 
ϑερμῷ, πικρὸν γλυκεῖ, ξηρὸν ὑγρῷ. πάντα τὰ toi- 
avra τούτοις ἐπιστηϑεὶς ἔρωτα ἐμποιῆσαι καὶ ὁμό- 
γοιαν Ó ἢ ἡμέτερος πρόγονος ᾿Ασκληπιὸς, ὥς φασιν οἵ- 
δε οὗ ποιηταὶ ὶ καὶ ἐγὼ πείϑομαι, συνέστησε τὴν " 

μετέραν τέχνην. ἣ τὸ οὖν ἰατρικὴ, ὥσπερ λέγω, πᾶ- 
σα διὰ τοῦ ϑεοῦ roUrov κυβερνᾶται, ὡσαύτως δὲ 
καὶ γυμναστικὴ, καὶ γεωργέα" μουσικὴ δὲ καὶ πα»- 
τὸ κατάδηλος τῷ καὶ μικρὸν προσέχοντι τὸν νοῦν ὕτι 
κατὰ ταὐτὰ ἔχει τούτοις" ὥσπερ ἴσως καὶ 'Hodxlev- 
τος βούλεται λέγειν. ἐπεὶ τοῖς ys ῥήμασιν οὐ καλῶς 
λέγει. τὸ γὰρ ἕν φησὶ διαφερόμενον αὐτὸ αὑτῷ ξυμ- 
φέρεσθαι, ὥσπερ ἁρμονίαν τόξου τε καὶ λύρας. ἔστε 
δὲ πολλὴ ἀλογία ἁρμονέαν φάναι διαφέρεσϑαι, ἢ ἐκ 
διαφερομένων ἔτι εἶναι. ἀλλ᾽ ἴσως τόδε ἐβούλετο λέ- 
γειν, ὅτι ἐκ διαφερομένων πρότερον, τοῦ ὀξέος καὶ 
βαρέος, € ὅπδιτα ὕστερον ὁμολογησάντων, γέγονεν ὑπὸ 
τῆς μουσικῆς τέχνης 1j ἁρμονία. ov γὰρ δήπου ἐκ 
δι διαφερομένων ys Pr. τοῦ ὀξέος καὶ βαρέος ἁρμονία 
ἂν εἴη. ἡ γὰρ ἁρμονία, συμφωνέα ἐστέ" συμφωνδα 
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τοῦτο, φιλοσοφίας τὰ μέγιστα καρποῖτ᾽ ἂν ὀνείδη. 
εἶ γὰρ ἢ χρήματα βουλόμενος παρά του λαβεῖν, ἢ 
ἀρχὴν ἄρξαι, ἤ τινὶ ἄλλην δύναμιν ἐθέλει ποιεῖν, old 
heo οἷ ἐρασταὶ πρὸς τὰ παιδικὰ, ἱκετείας 1s καὶ d»- 
τιβολήσεις ἐν ταῖς δεήσεσε ποιούμενοι, καὶ ὅρκους 
ὀμνύντες, καὶ κοιμήσεις ἐπὶ ϑύραις, καὶ ἐθελοντὰς 
δουλείας δουλεύειν, οἵας οὐδ᾽ ἂν δοῦλος οὐδεὶς, ἐμ- 
ποδίζοιτο ἂν μὴ πράττειν οὕτω τὴν πρᾶξιν καὶ ὑπὸ 
φίλων καὶ ὑπὸ ἐχθρῶν, τῶν μὲν, ὀνειδιζόντων κολα- 
xelag καὶ ἀνελευθερίας, τῶν δὲ νουϑετούντων, καὶ 
αἱσχυνομένων ὑπὲρ αὐτῶν" τῷ δ᾽ ἐρῶντι ταῦτα πάν- 
τα ποιοῦντι χάρις ἔπεστι, καὶ δέδοται ὑπὸ τοῦ νό- 

pov, ἄνευ ὀνείδους πράττειν, ὡς πάγκαλόν τι πρᾶ- 
γμα διαπραττομένῳ. ὃ δὲ δεινότατον, ὥς γε λέγουσι» 
οἱ ztolloi, δτι καὶ ὀμνύντε μόνῳ συγγνώμη παρὰ 
ϑεῶν ἐχβάντι τῶν ὅρχων. ἀφροδίσιον γὰρ ὅρκον οὔ 
φασι» εἶναι. οὕτω καὶ οἱ ϑεοὶ καὶ oí ἄνθρωποι 
πᾶσαν ἐξουσίαν πεποιήκασι τῷ ἐρῶντι, ὡς Ó νόμος 
φησὶν ὁ ἐνθάδε. ταύτῃ μὲν οὖν οἰηϑείη ἂν τις ndy- 
καλὸν νομίζεσθαι ἐν v50s τῇ πόλει καὶ τὸ ἐρᾷν 
καὶ τὸ φίλους γίγνεσθαι τοῖς ἐρασταῖς. ἐπειδὰν 

δὲ παιδαγωγοὺς ἐπιστήσαντες oi πατέρες τοῖς ἐρω- 

μένοις, μὴ ἐῶσι διαλέγεσθαι τοῖς ἐρασταῖς,- καὶ τῷ 
παιδαγωγῷ ταῦτα προστεταγμένα ἢ, ἡλικιῶται δὲ 
καὶ ἕτεροι ὀνειδίζωσιν, ἐάν τι δρῶσι τοιοῦτο γιγνό- 
μενον, καὶ τοὺς ὀνειδίζοντας αὖ οἱ πρεσβύτεροι μὴ 
διακωλύωσι, μηδὲ λοιδορῶσιν ὡς οὐκ ὀρϑῶς λέγον- 
τας" εἷς δὴ ταῦτά τις αὖ βλέψας, ἡγήσαιτ᾽ ἂν πά- 
hw αἴσχιστον τὸ τοιοῦτον ἐνθὰδε νομέζεσϑαι. τὸ 
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δὲ, οἶμαι, ὧδ᾽ ἔχει" οὐχ ἁπλοῦν ἐστιν ὅπερ ἐξ 
ἀρχῆς ἐλέχϑη οὔτε καλὸν εἶναι αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὰ, oU- 
τὸ αἰσχρόν" ἀλλὰ καλῶς μὲν πραττόμενον, καλόν" 
αἰσχρῶς δὲ, αἰσχρόν. αἰσχρὸν μὲν ovr ἐστι πογηρῷ 
τὸ καὶ πονηρῶς χαρίζεσθαι: καλὸν δὲ, χρηστῷ vs καὶ 
καλῶς. πονηρὸς δ᾽ ἔστιν ἐκεῖνος ὅ ἐραστὴς ó πάνδη- 
μος, ὃ τοῦ σώματος μᾶλλον ἐρῶν ἢ ἢ τῆς ψυχῆς. καὶ 
γὰρ οὐδὲ  μόνιμός ἐστιν, ἃ ἅτε οὐδὲ μονίμου ἐρῶν πρά- 
γματος. ἅμα γὰρ τῷ τοῦ σώματος ἄνϑει λήγοντι, ov- 
περ ἤρα, οἴχεται ἀποπτάμενος, πολλοὺς λόγους καὶ 
ὑποσχέσεις καταισχύνας. ὃ δὲ τοῦ ἤϑους χρηστοῦ 
ὄντος ἐραστὴς διὰ βίου μένει, ἅτ μοϑίμῳ συντακείς. 
τούτους δὴ βούλεται ó 5 ἡμέτερος νόμος εὖ καὶ καλῶς 

βασανίζειν " καὶ τοῖς μὲν χαρέσασϑαι, τοὺς δὲ δία» 

φεύγειν. διὰ ταῦτα οὖν τοῖς μὲν διώκϑιν παρακελεύ- 
sta), τοῖς δὲ φεύγειν" ἀγωνοθετῶν καὶ βασανίζων 
στοτέρων ποτὰ ἐστιν ὃ ἐρῶν, καὶ ποτέρων ὁ ἐρώμενος. 
οὕτω δὴ ὑπὸ ταύτης τῆς αἰτίας, πρῶτον μὲν τὸ ἁλί- 
σκεσϑαι ταχὺ, αἰσχρὸν νενύμισται" (ἵνα χρόνος ἐγ- 
γένηται, ὃς δὴ δοκεῖ τὰ πολλὰ καλῶς βασανίζειν) 
ὄπειτα τὸ ὑπὸ χρημάτων καὶ ὑπὸ πολιτικῶν δυνά- 
μέων ἁλῶναι, αἰσχρὸν, ἐάν ve κακῶς πάσχών πτήξῃ, 
καὶ μὴ καρτερήσῃ, ἂν T εὐεργετούμενος εἷς χρήματα 
ἢ εἷς διαπράξεις πολιτικὰς, μὴ καταφρονήσῃ. οὐδὲν 
γὰρ δοκεῖ τούτων οὔτε βέβαιον οὔτε μόνιμον εἶναι, 
-χωρὶς τοῦ μηδὲ πεφυκέναι ἀπὶ αὐτῶν γενκαίαν φι- 
λίαν. μία δὴ λείπεται τῷ ἡμετέρῳ νόμῳ ὁδὸς, εἰ 
μέλλει καλῶς ζαριεῖσϑαι ἐραστῇ παιδικά. ἔστι yd 
ἡμῖν νόμος ) ὥσπερ én) Toig ἐρασταῖς ἢ ἥν, δουλεύειν 

PraAT. T. VII. P 
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ἐθέλοντα ἡντινοῦν δουλείαν παιδικοῖς, μὴ κολακείαν 
εἶναι, μηδὲ ἐπονείδιστον. “οὕτω δὴ καὶ ἄλλη μέα μό- 
γη δουλεία ἑκούσιος λείπεται οὐκ ἐπανείδιστος. αὖ- 
τὴ δέ ἐστιν ἢ περὶ τὴν ἀρετήν. νενόμισται γὰρ δὴ ἡ» 
μῖν, ἐάν τις ἐθέλῃ τινὰ ϑεραπεύειν, ἡγούμενος δὲ 
ἐκεῖνον ἀμείνων ἔσεσϑαε ἢ κατὰ σοφίαν τινὰ ἢ xod 
ἄλλο ὅτιοῦν μέρος ἀρετῆς, αὕτη αὖ ἡ ἐθελοδουλείω 
οὐκ αἰσχρὰ εἶναι, οὐδὲ κολακεία, δεῖ δὴ τὼ νόμω 
τούτω συμβαλεῖν εἰς ταὐτὸ, τόν τὸ περὶ τὴν παιδε- 
ραστίαν, καὶ τὸν περὶ τὴν φιλοσοφέαν τὸ xal τὴν 
ἄλλην ἀρετήν" εἰ μέλλει ξυμβῆναι καλὸν γενέσϑαι 
τῷ ἐραστῇ παιδικὰ χαρέσασϑαι. ὅταν ydo εἰς τὸ αὖ 
τὸ ἔλϑωσι» ἐραστής τὸ καὶ παιδικὰ, νόμον ἔχων &nd- 
τερος, ὁ μὲν χαρισαμένοις παιδικοῖς ὑπηρετῶν ὅτι» 
οῦν, δικαίως ἂν ὑπηρετεῖν, ὃ δὲ, τῷ ποιοῦντι αὐτὸν 
σοφόν τε καὶ ἀγαϑὸν, δικαίως ἂν δτιοῦν ἂν ὕπουρ- 
γεῖν" καὶ ὃ μὲν, δυνάμενος εἰς φρόνησιν καὶ τὴν ἀλ- 
Anv ἀρετὴν ξυμβάλλεσθαι, ὃ δὲ, δεόμενος εἰς παίδευ- 
σιν» καὶ τὴν ἄλλην σοφίαν κτᾶσθαι" τότε δὴ τούτων. 
ξυνιόντων εἷς ταὐτὸν τῶν νόμων, μοναχοῦ ἐνταῦϑα 
ξυμπίπτει τὸ καλὸν εἶναι παιδικὰ ἐραστῇ χαρίσω- 
σϑαν, ἄλλοθι δὲ οὐδαμοῦ. ἐπὶ τούτῳ καὶ ἐξαπατη- 
ϑῆναι οὐδὲν αἰσχρόν" ἐπὶ δὲ τοῖς ἄλλοις πᾶσι καὶ 
ἐξαπατωμένῳ αἰσχύνην φέρει καὶ μή. εἰ γάρ τις ἐρα» 
στῇ, ὡς πλουσίῳ, πλούτου ἕνεκα χαρισώμενος ἐξω» 
πατηϑείη, καὶ μὴ λάβοε χρήματα, ἀναφανέντος τοῦ 
ἐραστοῦ πένητος, οὐδὲν ἧττον αἰσχρόν. δοκεῖ ydo ἃ 

- τοιοῦτος τό γε αὑτοῦ ἐπιδεῖξαι, ὅτι ἕνεκα χρημάτων 
ὁτιοῖν ἂν ὁτῳοῦν ὑπηφετοῖ" τοῦτο δὲ οὗ καλάμ, 



bod. CONVIVIVL ^. 25 
κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ λόγον κἂν εἴτις ὡς ἀγαϑῷ χαρι- 
σάμενος, καὶ αὐτὸς ὡς ἀμείνων ἐσόμενος διὰ τὴν φι- 
Moy. ἐραστοῦ, ἐξαπατηϑείη, ἀναφανέντος ἐνεέγου xa- 
κοῦ, καὶ οὐ κεκτημένον ἀρετὴν, ὅμως καλὴ ἡ ἀπό- 
τη. δοκεῖ γὰρ αὖ καὶ οὗτος τὸ καϑ᾽ αὑτὸν δεδηλω- 

πὖναι ὅτε ἀρετῆς ἕνεκα καὶ τοῦ βελτίων 7ε»ἐσϑαι 
πᾶν ἂν παντὶ προϑυμηϑείη" τοῦτο δὲ αὖ πάντων 
κάλλιστον. οὕτω πάντως γε καλὸν ἀρετῆς y ἕνεκα χα» 
οἰξεσϑαι. οὗτός ἐστιν ὃ τῆς Οὐρανίας ϑεοῦ ἔρως, ᾿ 
καὶ οὐράνιος, καὶ πολλοῦ ἄξιος καὶ πόλε καὶ ijui. 
ταῖς" πολλὴν ἐπιμέλειαν ἀναγκάζων ποιεῖσθαι πρὸς 
ἀρετὴν τόν τὸ ἐρῶντα αὐτὸν αὑτοῦ, καὶ τὸν ἐρώμε- 
γον οἱ δ᾽ ἕτεροι πάντες, τῆς ἑτέρας, τῆς πανδήμον. 
Ταῦτά σοι, ἔφη, ὡς ἐκ τοῦ παραχρῆμα, ὦ Φαῖδρε, 
περὶ Ἔροτος συμβάλλομαι. Παυσανίου δὲ παυσα- 
μένου (διδάσκουσι γάρ us loa λέγειν οὑτωσὶ οὗ σο- 
qoi) ἔφη ó ̓ Αριστόδημος δεῖν μὲν ᾿Δριστοφάνην λέν 
γεν, τυχεῖν δὲ αὐτῷ τίνα ἢ ὑπὸ πλησμονῆς ἢ ὑπό 
τινὸς ἄλλου λύγγα ἐπιπεπτωκυΐῖαν" καὶ οὐχ οἷόν τὸ 
εἶναι λέγειν, ἀλλ᾽ εἰπεῖν αὐτὸν, (ἐγγυτάτω γὰρ αὖ- 
τοῦ τὸν ἰατρὸν ᾿Ερυξίμαχον κατακεῖσθαι) «2, Ἔρυ- 
ξίμαχε, δίκαιος εἶ ἢ παῦσαΐ με τῆς λυγγὸς, ἢ λέγειν 
ὑπὲρ ἐμόῦ, ἕως ἂν ἐγὼ παύσωμαι. Καὶ τὸν Eovtl- 
μαχον εἰπεῖν, ᾿Αλλὰ ποιήσω ἀμφότερα ταῦτα. ἐγὼ 
μὲν γὰρ ἐρῶ ἐν τῷ σῷ μέρει" σὺ δ᾽ ἐπειδὰν παύσῃ," 
ἐν τῷ ἐμῷ. ἐν ᾧ δ᾽ ἂν ἐγὼ λέγω, ἐὰν μέν σοι ἐθέλῃ 
ἀπνευστὲ ἔχοντε πολὺν χρόνον παύεσθαι ἡ λύγξ' εἰ 
δὲ μὴ, ὕδατι ἀνακογχυλίασον. εἰ δ᾽ ἄρα πάνυ ἰσζυ- 
qd ἐστιν, ἀναλαβὼν τι τοιοῦτο οἵῳ κινήσαις ὧν τὴν 
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ῥῖνα, πτάρε" καὶ ἐὰν τοῦτο ποιήσῃς ἅπαξ ἢ δὶς, καὶ 
εἰ πάνυ ἰσχυρὰ doti, παύσεται. Ovx ἂν φϑάνοις λέ- 
jw», εἰπεῖν τὸν ᾿ἀριστοφάνην" ἐγὼ δὲ ταῦτα sroi&- 
ge. Εἰπεῖν δὴ τὸν Ἐρυξίμαχον, 4οκεῖ τοίνυν pol a- 
ψαγκαῖον εἶναι, ἐπειδὴ Παυσανίας δρμήσας ἐπὶ τὸν 
λόγον καλῶς, οὐχ ἱκανῶς ἀπετέλεσε, δεῖν ἐμὲ πειρᾶ- 
σϑαι τέλος ἐπιϑεῖναε τῷ λόγῳ. τὸ μὲν γὰρ διπλοῦν 
εἶναι τὸν Ἔρωτα, δυκεῖ μοι καλῶς διελέσθαι" ὅτε δὲ 
οὗ μόνον ἐστὶ» ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων πρὸς 
τοὺς καλοὺς, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀλλα πολλὰ, καὶ ἐν τοῖς 
ἄλλοις τοῖς τε σώμασι τῶν πάντων ζώων, καὶ τοῖς ἐν 
τῇ γῇ φυομένοις, καὶ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἐν πᾶσι τοῖς 
οὖσι, καϑεωρακέναι μοὶ δοκῶ ἐκ τῆς ἑατρικῆς, τῆς 
ἡμετέρας τέχνης καὶ ὡς μέγας καὶ ϑαυμαστὸς, καὶ 
ἐπὶ πᾶν ó ϑεὸς τείνει, καὶ xav ἀνθρώπινα καὶ κατὰ 
ϑεῖα πράγματα. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς λέ- 
yo, ἵνα καὶ πρεσβεύωμεν τὴν τέχνην. ἡ γὰρ φύσις 
τῶν σωμάτων τὸν διπλοῦν Ἔρωτα τοῦτον ἔγει. τὸ 
γὰρ ὑγιὲς τοῦ σώματος καὶ τὸ νοσοῦν ὁμολογουμέ- 
yo δτερόν τὸ καὶ ἀνόμοιόν ἐστι" τὸ δὲ ἀνόμοιον ἀ- 
νομοίων ἐπιϑυμεῖ καὶ ἐρᾷ. ἄλλος μὲν οὖν ὃ ini τῷ 
ὑγιεινῷ ἔρως, ἄλλος δὲ ὁ ἐπὶ τῷ νοσώδει. ἔστε δὴ, 
ὥσπερ ἄρτε Παυσανίας ἔλεγε, τοῖς μὲν ἀγαθοῖς κα- 
λὸν χαρίζεσθαι τῶν ἀνθρώπων, τοῖς δὲ ἀκολάστοις 
αἰσχρόν. οὕτω καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασι, τοῖς μὲν 
ἀγαϑοῖς ἑκάστου τοῦ σώματος καὶ ὑγιεινοῖς καλὸν 

χαρίζεσθαι, καὶ δεῖ, καὶ τοῦτό ἐστιν ᾧ ὄνομα τὸ ἰα- 
τρικόν" τοῖς δὲ κακοῖς καὶ νοσώδεσιν αἰσχρόν τε, καὶ 
δεῖ ἀχαριστεῖν, εἴ μέλλει Tic τεχνικὸς εἶναι. ἔστι yao 
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harguer, ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, ἐπιστήμη τῶν» τοῦ 
σώματος ἐρωτικῶν πρὸς πλησμονὴν καὶ κένωσιν. καὶ 
ó διαγιγνώσκων ἢ ὃν τούτοις τὸν καλόν τὸ καὶ αἰσχρὸν 
ἔρωτα, οὗτός ἐστιν. ὁ ἰατρικώτατος καὶ ó μεταβάλ- 
aei ποιῶν, ὥστε ἀντὶ τοῦ ἑτέρου & ἔρωτος τὸν ἕτερον» 
κτήσασθαι. καὶ οἷς μὴ ἔνεστιν ἔρως, δεῖ δ᾽ ἐγγενέ- 
“σϑαι, ἐπιστάμενος ἐμποιῆσαι, καὶ ἐνόντα ἐξελεῖν, ἀ- 

γαϑὸς ἂν εἴη δημιουργός. δεῖ γὰρ δὴ τὰ ἃ ἔχϑιστα ὅ»- 
τὰ ἐν τῷ σώματι, φίλα οἷόντ᾽ εἶναι ποιεῖν, καὶ ἐρᾷν 
ἀλλήλων». ἔστι δὲ ἔγϑιστα, τὰ ἐναντιώτατα" ψυχρὸν 
ϑερμῷ, πικρὸν γλυκεῖ, ξηρὸν ὑγρῷ. πάντα τὰ τοι- 
αῦτα τούτοις ἐπιστηϑεὶς ἔρωτα ἐμποιῆσαι καὶ ὁμό- 
γοιαν ὃ ἢ ἡμέτερος πρόγονος "Ἁσκληπιὸς, ὥς φασιν οἵ- 
δὲ οὗ ποιηταὶ ; καὶ ἐγὼ κπείϑομαι, συνέστησε τὴν M 
μετέραν τέχνη». ἢ τε οὖν ἰατρικὴ, ὥσπερ λέγω, πᾶ- 
σα διὰ τοῦ ϑεοῦ τοὗτου κυβερνᾶται, ὡσαύτως δὲ 
καὶ γυμναστικὴ, καὶ γεωργία" μουσικὴ δὲ καὶ παν- 
τὸ κατάδηλος τῷ καὶ μικρὸν προσέχοντι τὸν νοῦν Uri 
κατὰ ταὐτὰ ἔχει τούτοις" ὥσπερ ἴσως καὶ Ἥράκλει- 
τος βούλεται λέγειν. ἐπεὶ τοῖς γε ῥήμασιν οὗ καλῶς 
λέγει. τὸ γὰρ ἕν φησὶ διαφερόμενον αὐτὸ αὑτῷ ξυμ- 
φέρεσθαι, ὥσπερ ἁρμονίαν τόξου τε καὶ λύρας. ἔστι 
δὲ πολλὴ ἀλογία ἁρμονίαν φάναι διαφέρεσϑαι, ἢ ἐκ 
διαφερομένων ἔτι εἶναι. ἀλλ᾽ ἴσως τόδε ἐβούλετο λέ- 
ytiy, ὅτι ἐκ διαφερομένων πρότερον, τοῦ ὀξέος καὶ 
βαρέος, i ἔπειτα ὕστερον ὁμολογησάντων, γέγονεν ὑπὸ 
τῆς μουσικῆς τέχνης 7 ἁρμονία. οὐ γὰρ δήπου ἐκ 
διαφερομένων yt ἔτι τοῦ Obfog καὶ βαρέος ἁρμονία 

ἂν εἴη. ἢ γὰρ ἁρμονία, συμφωνέα ἐστέ" συμφωνία 

[] 
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δὲ, ὁμολογία twc* ὁμολογίαν δὲ ἐκ διαφέρομένων, 
ἕως ἃ ἂν διαφέρωνται, ἀδύνατον εἶναι. διαφερόμενον 
δὲ αὖ καὶ μὴ ὁμολογοῦν ̓ ἀδύνατον ἁρμόσαι. ὥσπέρ 

| yt καὶ ó ῥυϑμὸς ἐκ τοῦ ταχέος καὶ βραδόος, ἐκ διεεν- 
ηνεγμένων πρότερον, ὕστερον δὲ ὁμολογησάντων, 
γέγονε. τὴν δὲ ὁμολογίαν πῶσε τούτοις, ὥσπερ ἐκ 
ἡ ἰατρικὴ, ἐνταῦϑα ἡ μουσικὴ ἐντίϑησιν, ἔρωτα καὶ 

^ ὅμόνοιαν ἀλλήλοις ἐμποιήσασα. καὶ ἔστιν αὖ μουσι- 
xij περὸ ἁρμονέαν καὶ ῥυϑμὸν ἐρωτικῶν ἐπιστήμη. 
xo) ἐν μέν γε αὐτῇ τῇ συστάσει ἁρμονίας τε καὶ Qu- 
ϑμοῦ οὐδὲν χαλεπὸν τὰ ἐρωτικὰ διαγιγνώσκειν" eu- 
δὲ ὃ διπλοῦς ἔρως ἐνταῦϑά nog ἐστίν. ἀλλ᾽ ἐπειδὰν 
δέῃ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους καταχρῆσϑαι ῥυϑμῷ τε 
καὶ ἁρμονίᾳ, ἢ ποιοῦντα, ὃ δὴ μελοποιΐαν καλοῦσιν, 
5 ἀρώμενον ὀρϑῶς τοῖς πεποιημένοις μέλεσέ τε καὶ 
μέτροις, ὃ δὴ παιδεία ἐκλήϑη, ἐνταῦϑα δὴ καὶ χα- 
λεπὸν καὶ ἀγαϑοῦ δημιουργοῦ δεῖ, πάλεν γὰρ ἥκει 
ὃ αὐτὸς λόγο; ὃ ὅτι τοῖς μὲν κοσμίοις τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ ὡς ἂν κοσμιώτεροι γέγνοιντο οἱ μήπω ὄντες, δεῖ 
χαρίζεσθϑαε, καὶ φυλάττειν τὸν τούτων ἔρωτα᾽ καὶ 
οὗτός ἐστιν ὃ καλὸς, ὃ οὐράνιος » ὅ τῆς Οὐρανίας 
Μούσης ἔρως" ὃ δὲ Πολυμνίας, ὃ πάνδημος" ὃν δεῖ 
εὐλαβούμενον προσφέρειν οἷς ἂν προσφέροι, ὅπως 
ὃν τὴν μὲν ἡδονὴν αὐτῷ καρπώσηται, ἀκολασίαν δὲ 
μηδεμίαν ἐμποιήσῃ. ὥσπερ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τέχνῃ us- 
γα ἔργον ταῖς περὶ τὴν ὀψαποιϊκὴν τέχνην ἐπιϑυμῖ» 
αἰς καλῶς χρῆσϑαι, ὥστ᾽ ἄνευ νόσου τὴν ἡδονὴν καρ- 
σεώσασϑα:. καὶ ἐν μουσικῇ δὴ καὶ ἐν ἰατρικῇ, : καὶ d» 
τοὺς ἄλλοις πᾶσι καὶ τοῖς ἀνθρωπείοις καὶ τόϊς ὃ» 

/ 
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015, καϑόσον παρείκοιγφι υλακτέον ἑκάτερον τὸν ἔρω- 
τα. ἔνεστον γάρ. ἐπεὶ καὶ ἡ τῶν ὡρῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ 
σύστασις μεστὴ ἐστιν ἀμφοτέρων τούτων. καὶ ἐπει» 
δὲν μὲν πρὸς ἄλληλα τοῦ κοσμίου τύχῃ ἔρωτος, à 
viy δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τά τε ϑερμὰ καὶ τὰ ψυχρὰ, καὶ ᾿ 
ξηρὰ καὶ ὑγρὰ, ἁρμονίαν καὶ κρᾶσιν λάβῃ σώφρονα, 
Xjxes φέροντα εὐετηρίαν τε καὶ ὑγίειαν ἀνθρώποις 
xai τοῖς ἄλλοις ζώοις τε καὶ φυτοῖς, καὶ οὐδὲν ἠδὲ; 
405» * ὅταν δὲ ὃ μετὰ τῆς ὕβρεως Ἔρως ἐγκρακέστεον 

'Qoc περὲ τὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὥρας γένηται, διόφϑειρό 
τὸ πολλὰ καὶ ἠδίκησεν. οἵτε γὰρ λοιμοὶ φιλοῦσι yi- 
γνεσϑαι ἐκ τῶν τοιούτων, καὶ ἄλλ᾽ ἀνόμοια πολλὰ 
ν»οσήματα καὶ τοῖς ϑηρίοις καὶ τοῖς φυτοῖς. καὶ γὰρ 

πάχναι καὶ χάλαζαι καὶ ἐρυσίβαι ἐκ πλερνεξίας καὶ 
ἀχοσμίας περὶ ἀλληλα τῶν τοιούτων γίγνεται dgor- 
φτιιῶν" ὧν ἐπιστήμη περὶ ἄστρων τὸ φορᾶς καὶ ἐνε- 
αὐτῶν ὥρας, ἀστρονομία καλεῖται. ἔτε τοίνυν καὶ O6 
ϑυσίαι ἅπασαι, καὶ οἷς μαντικὴ ἐπιστατεῖ (ταῦτα δ' 
ἐστὶν ἡ περὶ. ϑεοὺς Te καὶ ἀνθρώπους πρὸς ἀλλήλους 
κοινωνία) oU περὶ ἄλλό τε ἐστὶν ἢ περὲ "Ἔρωτος φυ- 
λακήν ts καὶ ἴασιν. πᾶσα ydo ἡ ἀσέβεια φιλεῖ yi- 
'γνεσϑαι ἐὰν μή τις τῷ κοσμέῳ Ἔρωτε χαρίζηται, μη- 
δὲ τιμᾷ τὸ αὐτὸν καὶ πρεσβεύῃ ἐν παντὶ ἔργῳ, ἀλλὰ" 
περὶ τὸν ἕτερον, καὶ περὶ γονέας καὶ ζῶντας καὶ 
τετελευτηκότας, καὶ περὶ ϑεούς. ἃ δὴ προστέτακται 
τῇ μαντικῇ ἐπισκοπεῖν τοὺς Ἔρωτας, καὶ ἰατρεύξιν. 
καὶ ἔστιν αὖ ἡ μαντικὴ φιλίας ϑεῶν καὶ ἀνϑρώπων 
δημιουργὸς, dà ἐπίστασϑαι τὰ κατὰ ἀνθρώπους 
ἐφωτικα, ὅσα τείνει πρὸς ϑέμιν καὶ ἀσέβειαν. οὕτω 
, 
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πολλὴν xai μεγάλην, μᾶλλον δὲ πᾶσαν δύναμιν ἔχει 
ξυλλήβδην μὲν ὁ πᾶς Ἔρως" ὃ δὲ n:Qé τὰ ἀγαϑὰ 
usta σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης ἀποτελούμενος, 

xal παρ᾽ ἡμῖν καὶ παρὰ ϑεοῖς, οὗτος τὴν μεγίστην 
δύναμιν & ἔχει, καὶ πᾶσαν ἡμῖν εὐδαιμονίαν παρα» 
σκευάζει καὶ ἀλλήλοις δυναμένους ὁμιλεῖν, καὶ ὶ φίλους 

εἶναι καὶ τοῖς κρείττοσιν ἡμῶν ϑεοῖς. ἴσως μὲν οὖν 
καὶ ἐγὼ τὸν ἢ Ἔρωτα ἐπαινῶν, πολλὰ παραλείπω, οὗ 
μέντοι ἑχών γε" ἀλλ᾽ εἴτι ἐξέλιπον, σὸν ἔργον, ὦ Ἅρι- 
στόφανες, ἀναπληρῶσαι" ἢ, εἴπως ἄλλως ἐν νῷ ἔχεις 
ἐγκωμιάξειν τὸν θεὸν, ἐγκωμίαζε, ἐπειδὴ τῆς λυγγὰς 
πέπαυσαι. Ἐκδεξ ξάμενον οὖν ἔφη εἰπεῖν τὸν ᾿“ριστο- 
φάνην, ὅτι καὶ μάλ᾽ ἐπαύσατο" οὐ μέντοι "oi» ye 
τὸν πταρμὸν προσενεχϑῆναι αὐτῇ. OT με ϑαυμά- 
ζειν, εἰ τὸ κόσμιον τοῦ σώματος ἐπιϑυμεῖ τοιούτων 
ψόφων καὶ γαργαλισμῶν, οἷον καὶ ó πταρμός ἐστι. 
πάνυ γὰρ εὐθὺς ἐπαύσατο, ἐπειδὴ αὐτῷ τὸν 
μὸν προσήνεγκα, Καὶ τὸν Ἐρυξίμαχον, *2 ᾽γαϑὲ, 
φάναι, ᾿Δριστόφανες, ὅρα τί ποιεῖς. γελωτοποεεῖς, 
μέλλων λέγειν. , καὶ φύλακα μὲ τσῦ λόγου ἀναγκάζεις 
γίγνεσθαι τοῦ σεαυτοῦ, dd» τι γελοῖον» εἴπῃς" ἐξόν 

σοι ἐν εἰρήνῃ λέγειν. Καὶ τὸν ᾿ἀριστοφάνη γελάσαν- 
τα εἰπεῖν, Εὖ λέγεις , Ἐρυξίμαχε. καί μοι ἔστω ἀῤφ- 
ῥητα τὰ εἰρημένα. ἀλλὰ μὴ us φύλαττε" ὡς ἐγὼ φο- 
βοῦμαι περὶ τῶν μελλόντων φηϑήσεσϑαι, οὔτε μὴ 
γελοῖα εἴπω (τοῦτο μὲν yao ἂν κέρδος εἴη, καὶ τῆς 
ἡμετέρας Μούσης ἐπιχώριον) ἀλλὰ μὴ καταγέλαστα. 
Βαλὼν γε, φάναι, ᾧ ̓Αριστόφανες, olt, ἐκφεύξεσϑαις 
ἀλλὰ πρύσεχε τὸν νοῦν, καὶ οὕτω λέγε ὡς δώσων λό- 

- 

- 
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y». ἴσως μέντοι, ἃ ἄν δόξῃ μοὶ, ἀφήσω σε. Καὶ μὴν, 
ὦ ᾿Ερυξίμαχε, εἰπεῖν τὸν “ριστοφάνη, ἄλλῃ γέ πὴ ἐν 
νῷ ἔχω λέγειν, ἢ p σὺ τε καὶ Παυσανίας εἰπέτη» 
ἐμοὶ γὰρ δοκοῦσιν ἄνϑρωποι παντάπασι τὴν τοῖ 
ἔρωτος δύναμιν οὐκ σϑῆσϑαι. ἐπεὶ αἰσθανόμενος 
γε μέγιστ᾽ ἂν αὐτοῦ ἱερὰ κατασκευάσαι καὶ βωμοὺς, 
καὶ ϑυσίας ἂν ποιεῖν μεγίστας" οὐχ ὥσπερ νῦν τοὺ- 
τῶν οὐδὲν γίγνεται περὶ αὐτὸν, δέον πάντων μάλι- 
στα γίγνεσϑαι. ἔστε γὰρ ϑεῶν φιλανϑρωπότατος, 
ἐπίκουρός τὸ ὧν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἰατρὸς τοὐὑτων" 

ὧν ἰαϑέντων μεγίστη ἂν εὐδαιμονία τῷ ἀνϑρωπείῳ 
γένει sin. ἐγὼ οὖν πειράσομαι ὑμῖν εἰσηγήσασϑαι 
τὴν δύναμιν αὐτοῦ" ὑμεῖς δὲ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι 
ἔσεσθε. δεῖ δὲ πρῶτον ὑμὰς μαϑεῖν τὴν ἀνϑρωπί- 
γὴν φύσιν, καὶ τὰ παϑήματα αὐτῆς. ἡ γὰρ πάλαι 
ἡμῶν φύσις οὐχ αὕτη ἦν ἢ ἥπερ νῦν, ἀλλὰ ἀλλοία. 
πρῶτον μὲν γὰρ τρία ἦν τὰ γένη τὰ τῶν dv J gérer 
oU, ὥσπερ γῦν, δύυ, ἄῤῥεν καὶ ϑῆλν' ἀλλὰ καὶ τρέ- 

τον προσῆν κοινὸν ὃν ἀμφοτέρων τούτων, οὗ νῦν 
ὄνομα λοιπὸν, αὐτὸ δὲ ἢ ἠφάνισται. ἀνδρόγυνον γὰρ 
ἕν τότε μὲν ἣν καὶ εἶδος καὶ ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων 
κοινὸν τοῦ τε ἄῤῥενος xai θήλεος" νῦν δ᾽ οὐκ ἔστιν 
ἀλλ᾽ ἢ ἐν ὀνείδει ὄνομα κείμενον. ἔπειτα ὅλον ἣν bd- 
στου τοῦ ἀνθρώπου τὸ εἶδος στρογγύλον, νῶτον καὶ 
πλευρὰς κύκλῳ ἔχον. χεῖρας δὲ τέτταρας εἶχε, καὶ 
σκέλη τὰ ἴσα ταῖς χερσί" καὶ πρόσωπα δύο ἐπὶ αὐχέ- 
»b κυκλοτερεῖ, ὅ ὅμοια πάντη" κεφαλὴν δ᾽ ἐπὶ ἀμφοτέ- 
gos τοῖς προσώποις ἐναντίοις κϑιμένοος μέαν,: καὶ ὦ- - 

τὰ τέτταρα, καὶ αἰδοῖα δύο * καὶ τἄλλα πάντα ὡς ἀπὸ 
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τούτων ὅν τις εἰκάσειεν. ἐπορεύετο δὲ καὶ ὀρθὸν, ὥσπερ 
»bv, ὁποτέρωσε βουληϑείη" καὶ ὁπότε ταχὺ P ὁρμήσειεν 
ἐλϑεῖν, ὥσπερ οἷ κυβιστῶντες καὶ εἷς ὀρϑὸν τὰ σκέλη 
περιφερόμενοι κυβιστῶσι κύκλῳ, τότε ὀκτὼ οὖσι s τοῖς 
μέλεσιν ἀπερειδόμενοι, ταχὺ ἐφέροντο κύκλῳ. ἦν δὲ 
διὰ ταῦτα τρία τὰ γένη καὶ τοιαῦτα, ὅτε τὸ μὲν ἀῤ. 
ée ἦν τοῦ ἡλίου τὴν ἀρχὴν ἔχγονον, τὸ δὲ ϑῆλυ, τῆς 
γῆς" τὸ δὲ ἀμφοτέρων μετέχον, τῆς σελήνης, ὅτε καὶ 
5 σελήνη ἀμφοτέρων μετέχει. περιφερῇ δὲ δὴ ἦν καὶ 
αὐτὰ, καὶ ἡ «εορεία αὐτῶν, διὰ τὸ τοῖς γονεῦσιν ὃ 0- 
pou εἶναι. ἦν οὖν τὴν ἰσχὺν δεινὰ καὶ τὴν ῥώμην, 
καὶ τὰ φρονήματα μεγάλα εἶχον. ἐπεχείρησαν δὲ τοῖς 
ϑεοῖς" xai 0 λέγε Ὅμηρος περὶ ̓Εφιάλτονυ τὸ καὶ Ὦ- 
του, περὶ ἐκείνων λέγεται, τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν dvd fa- 

σιν ἐπιχειρεῖν ποιεῖν, ὡς ἐπιϑησομένων τοῖς ϑεοῖς. ó 
οὖν Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι ϑεοὶ ἐβουλεύοντο 9, τε χρὴ αὖ. c 
τοὺς ποιῆσαι" καὶ ἡπόρουν. οὔτε γὰρ ὅπως ἀποκτεί- 
ys» εἶχον, καὶ, ὥσπερ τοὺς γίγαντας, κεραυγώσαν- 
τεῦ, τὸ γένος ἀφανίσαιεν (ot τιμαὶ γὰρ αὐτοῖς καὶ τὰ 
ἱερὰ tà παρὰ τῶν ἀνθρώπων ἠφανίζετο) οὔτε ὅπως 
ἔῷεν ἀσελγαίνειν. μόγις δὴ ὃ Ζεὺς ἐννοήσας λέγει ὃ ot?, 

Δοκῶ μοι, ἔφη, ἔχειν» μηχανὴχ, ὡς ἂν eli» τε ἄνϑρω- 
ποι, καὶ παύσαιντο τῆς ἄκο ασίας, ἀσϑενέστεροι γε- 

. γόμεγοι. νῦν μὲν γὰρ αὐτοὺς, ἔφη á διατεμῶ δίχα ἕκα- 
στον" καὶ ὃ ἅμα μὲν ἀσϑενέστεροι ἔσονται, ἅμα δὲ χρη- 
σιμώτεροι ἡμῖν, διὰ τὸ πλείους τὸν ἀρεϑμὸν γεγο- 
»έναι. καὶ βαδιοῦνται ὀρϑοὶ ἐπὶ δυοῖν σκελοῖν. ἐὰν 
δέ τι δοκῶσιν ἀσελγαίνειν, καὶ μὴ ἐϑέλωσεν ἡσυχίαν 
ἄγειν, πάλιν αὖ, ἔφη, τεμῶ δίχα" ὥστ᾽ ἐφ᾽ ἑνὸς πο: 
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φεύσονται σκέλους ἀσκωλιάζοντες. ταῦτα εἰπὼν ἔτε- 
uvs τοὺς ἀνθρώπους δίχα, ὥσπερ οἱ τὰ cd τέμνον- 
τὸς, καὶ μὲ ες ταριχεύειν, ἢ ὥσπερ οἱ τὰ ὠὰ ταῖς 
— ὕγεινα δὲ Tipos, τὸν 41zdÀÀo ἐκέλενε τό, τε 
πρόσωπον μεταστρέφειν καὶ τὸ τοῦ αὐχένος ἥμισν 
πρὸς τὴν τομὴν, ἵνα θεώμενος. τὴν αὑτοῦ τμῆσιν͵ 
κοσμιφότερος sit ὃ ἄνϑρωπος" καὶ τἄλλα ἰᾶσϑαι éxd- 
Asver. ὁ δὲ τό, τὸ πρόσωπον μετέστρεφε, καὶ συνέλ- 
κῶν πανταχόϑεν τὸ δέρμα ἐπὶ τὴν γαστέρα νῦν κα- 
λουμένην, ὥσπερ τὰ σύσπαστα βαλάντια,ἕν στόμα ποι- 
ὥν, ἀπέδει κατὰ μέσην τὴν γαστέρα, ὃ δὴ τὸν ὀμφαλὸν 
καλοῦσι. καὶ τὰς μὲν ἄλλας ὑντέδας τὸς πολλὰς: ἐξελέαι 
ye, καὶ τὰ στήϑη διήρϑρου, ἔχων τὶ τοιοῦτον ὄργανον 
οἷο» οὗ σκυτοτόμοι, —* τὸν καλάποδα λεαίνοντες, 
τὰς τῶν σκυτῶν ῥυτίδας. ὀλίγας δὲ κατέλεπε τὸς sue. 
gi αὐτὴν τὴν γαστέρα καὶ τὸν ὀμφαλὸν, μνημεῖον el- 
ves toU παλαιοῦ πάϑους. ἐπειδὴ οὖν ἥ φύσις δίχα 
ἐτμήϑη, ποϑοῦν ἕχαστον τὸ ἢ ἥμισυ τὸ αὑτοῦ, ξυνῇει, 
x«i πορβάλλοντες τὰς χεῖρας, καὶ συμπλεκόμενοι dde | 
λήλοις, ἐπιθυμοῦντες συμφῦναι, ἀπέϑνησκον ὑπὸ τοῦ. 
λιμοῦ καὶ τῆς ἄλλης ἀργίας, διὰ τὸ μηδὲν ἐθέλειν 
χωρὶς ἀλλήλων ποιεῖν" καὶ ὅπότε v) ἀποθάνοι τῶν 7- 
piste, τὸ δὲ λειφϑείη, τὸ λειφϑὲν ἄλλο ἐζήτει, καὶ 
συνεπλέκετο, εἶτε γυναικὸς τῆς ὅλης ἐνεῦχοι ἡμίσει 
(9 δὴ νῦν γνναῖκα καλοῦμεν) sit ἀνδρός" καὶ οὕτως 
ἀπώλλυντο. ἐλεήσας δὲ ὃ Ζεὺς, ἄλλην μηχανὴν πορί; 
ζεται, καὶ μετατίϑησι». αὐτῶν τὰ αἰδοῖα εἰς τὸ πρό- 
σϑεν. τέως yde xa) ταῦτα ἐχεὸς εἶχον, καὶ ἐγέννων, 
xe ἔ ἔξικφον, οὐκ εἰς ἀλλήλους, ἀλλ᾽ εἰς γῆν, ὥσπερ οἱ 

- 

— 

- 
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τέττιγες. μετόϑηκὲέ τὸ οὖν οὕτως αὐτῶν εἷς τὸ 
σϑεν, καὶ διὰ τούτων τὴν γένεσιν ἐν ἀλλήλοις ἐποέη- 
σε, διὰ τοῦ ἀῤῥενος ἐν τῷ ϑήλει" τῶνδε ἕνεκα, ἵνα 
ἐν τῇ συμπλοκῇ , ἅμα μὲν εἰ ἀνὴρ γυναικὶ évrUzor, 
γεννῷεν, καὶ γίγνοιτο τὸ γένος" ἅμα δ᾽ εἰ καὶ ἄῤῥε- 
γι, πλησμονὴ γοῦν γέγνοιτο τῆς συνουσίας, καὶ δια- 
ψαπαύοικτο, καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα τρέποιντο, καὶ τοῦ ἅλ- 

' lov βίου ἐπιμελοῖντο. ἔστε δὴ oy ἐκ τόσου ὃ ἔρως 
ἔμφυτος ἀλλήλων τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τῆς ἀρχαίας 
φύσεως συγαγωχεὺς, καὶ ἐπιχειρῶν ποιῆσαι ἕν ἐκ δυ- 
οἵν, καὶ ἰάσασϑαι τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. txa- 
στος οὖν ἡμῶν ἐστιν ἀνθρώπου ξύμβολον, ἅτε τὸ. 
τμημένος, ὥσπερ ai ψῆτται, ἐξ ἑνὸς δύο. ζητεῖ δὴ ἀεὶ 

. τὸ δξαυτοῦ ἕκαστον ξύμβολον. ὅσοι μὲν οὖν τῶν d»- 
δρῶν τοῦ κοινοῦ τμῆμά εἰσιν, (ὃ δὴ τότε ἀνδρόγυνον 
ἐκαλεῖτο) φιλογύναικές τε εἰσὶ, καὶ oi πολλοὶ τῶν 
μοιχῶν ἐκ τούτου τοῦ γένους γεγόνασι" καὶ ὅσαι αὖ 
γυναῖκες φίλανδροί T8 καὶ μοιχεύτριαι, ἐκ τούτου τοῦ 
γένους γέγνονται. ὅσαι. δὲ τῶν γυναικῶν γυναικὸς 
τμῆμά εἶσιν, οὐ πάνν αὗται τοῖς ἀνδράσι τὸν νοῦν 
προσέχουσιν, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς τὰς γυναῖκας τετραμ- 
μέναε εἰσί" καὶ αἷ ἑταιρίστριαι ἐκ τοὗῦτου τοῦ γένους 
᾿γίγνονται. ὅσοι δὲ ἄῤῥενος τμῆμά tige, τὰ ἄῤῥενα 
διώκουσι" καὶ τέως μὲν ἂν παῖδες ὡσιν, ἅτε τεμμώ- 
zw ὄντα τοῦ ἄῤῥενος, φιλοῦσι τοὺς ἄνδρας, καὶ rab 
ρουσι συγκατακείμενοι καὶ συμπεπλεγμένοι τοῖς ἂν- 
δράσι" καί εἶσιν οὗτοι βέλτιστοι τῶν παίδων καὶ 
μειραχίων, ὅτε ἀνδρειότατοι à ὄντες φύσει. φασὶ δὲ δὴ 
vae αὐτοὺς ἀναισχύντους εἶναι, ψευδόμενοι. οὗ 



— 
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γὰρ Ux ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσιν, ἀλλ ὑπὸ ϑὰῤ- 
ovs καὶ ἀνδρίας καὶ ἀῤῥενωπίας τὸ ὅμοιον αὑτοῖς 
ἀσπαζόμενοι. μέγα δὲ τεκμήριον. καὶ ydp τελεωϑθέν- 
τες, μόνοι ἀποβαίνουσιν εἰς τὰ πολιτικὰ ἄνδρες οἱ 
τοιοῦτοι" ἐπειδὰν δὲ ἀγδρωϑῶσι, παιδεραστοῦσι, 
καὶ πρὸς γάμους καὶ πφιδοποιΐας οὗ προσέχουσι τὸν 
νοῦν φύσει, ἀλλὰ ὑπὸ τοῦ νόμου ἀναγκάζονται" ἀλλ 
ἐξαρκεῖ αὐτοῖς μεῖ ̓ ἀλλήλων καταζῇν ἀγάμοις. πάν- 
τως μὲν οὖν ὃ τοιοῦτος, παιδεραστής τὸ xo) φιλέρα- 

στὴς γίγνεται, ἀεὶ τὸ ξυγγενὲς ἀσπαζόμενος., ὅταν 
μὲν οὖν καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ ἐντύχῃ τῷ αὑτοῦ ἡμίσει καὶ 
ὃ παιδεραστὴς καὶ ἄλλος πᾶς, τότε καὶ ϑαυμαστὰ 
ἐκπλήττονται, φιλίᾳ τε καὶ οἰκειότητι καὶ ἔρωτι οὐκ 
ἐθέλοντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, χωρίζεσθαι ἀλλήλων, ov- 
δὲ σμικρὸν χρόνον. καὶ oi διατελοῦντες μετ᾽ ἀλλήλων 
διὰ βίον, ovrol εἶσιν οὗ οὐδ᾽ ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν 0, τι 
βούλονται σφίσι παρ ἀλλήλων γίγνεσθαι. οὐδὲ ydo 
ἂν dts ToUr εἶναι ἡ A τῶν ἀφροδισίων συνουσία, 
ὡς ἄρα τούτου ἕνεκα ἕτερος ἑτέρῳ χαίρει ξυνὼν οὔ- 
τως ἐπὶ μεγάλης, σπουδῆς" ἀλλ ἀλλό τε βουλομένη 
ἑκατέρου ἡ vri δήλη ἐστὴν, 6 ov δύναται εὐπεῖν, 
ἀλλὰ | μαντεύεται 0 βούλεται, καὶ αἰνέττεται. καὶ εἰ 
αὐτοῖς ἐν τῷ αὐτῷ κατακειμένοις ἐπιστὰς ὁ Ἥφαι- 
στος, ἔχων τὰ ὄργανα, ἔροιτο, Τί $a ὃ βούλεσϑε, 
M ἄνϑρωποι, piv παρ᾽ ἀλλήλων νέσϑαι; καὶ si 
ἀποροῦντας αὐτοὺς πάλιν ἔροιτο, Αράγε τοῦδε ἐπι- 
ϑυμεῖτε ἐν τῷ αὐτῷ γενέσθαι: μάλιστα ἀλλήλοις, 
ὥστε καὶ γύχτα καὶ ἡμέραν μὴ ἀπολείπεσθαι ἀλλή» 
λων; εἰ γὰρ τούτου ἐπιϑυμεῖτε, ἐθέλω ὑμᾶς συντῆ- 
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ξαι καὶ σὐμῳῦσαι sic τὸ αὐτὸ, ὥστε δύο ὄντας ἕνα 
γεγονέναι" καὶ ἕως v d» ζῆτε, ὡς ἕνα ὄντας κοινῇ 
ἀμφοτέρους ζῇν, καὶ ἐπειδὸν ἀποϑάνητε, ἐκεῖ αὖ ἐν 
ἄδου ἀντὶ δυοῖν ἕνα εἶναι κοινῇ τεϑυεῶτε. ἀλλ᾽ ὁρᾶ- 
t8 δὶ TOUTOV ἐρᾶτε, καὶ ἐξαρκεῖ ὑ ὑμῶν ἂν τούτου TU- 
χητε. ταῦτα ἀκούσας ἴσμεν $ ὅτι οὐδ᾽ ἂν εἷς ἐξαρνη- 
ϑείη , οὐδ᾽ ἀλλό τι “ἂν φανείη βουλόμενος, dir à ἀτε- 
χνῶς olov ἂν ἀκηκοέναε τοῦτο 0 πάλαι ἃ aga ἐπεϑύ- 

M5, συνελθὼν καὶ συντακεὶς τῷ ἐρωμένῳ, ἐκ δυοῖν 
εἷς γενέσϑαι. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἴτιον, ὅτι ἡ de 
qala φύσις ἡμῶν ἦν αὕτη, xai ἦμεν ὅλοι. τοῦ ὅλου 
οὖν τῇ ἐπιϑυμίᾳ καὶ διώξει ἢ ἔρως ὄνομα. καὶ προτοῦ, 
ὥσπερ λέγω, ἕν ἤμεν" γυνὴ δὲ διὰ τὴν ἀδιπέαν διω- 
κίσϑημεν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, χαϑάπερ “Ἀρκάδες ὑπὸ 4α- 
δαιμονίων. φόβος οὖν ἔνεστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι ὦ. 

μῶν πρὸς τοὺς θεοὺς, ὅπως μὴ καὶ αὖϑις διασχι- 

σϑησόμεϑα. καὶ περέϊμεν ἔ ἔχοντες , ὥσπερ οὗ ἐν ταῖς 

στήλαις, καταγραφὴν ἐκτετυπωμένοι, διαπεπρισμέ- 
yos κατὼ τὰς δίνας γεγονότες, ὥσπερ λίσπαι. ἀλλὰ 

τούτων ἕνεκα, πάντ᾽ ἀνδρα χρὴ ἅπαντα παρακελεὺε- 
σϑαι εὐσεβεῖν περὶ ϑεούς - ἵνα τὸ μὲν ἐκφύγωμεν, 
τῶν δὲ τύχωμεν, Ἂς ὁ Ἔρως ἡμῖν ἡγεμὼν xai στρα- 
τηγός. ᾧ μηδεὶς & ἐναντία RQUTTSTO — πράττε; δ᾽ ἐναν- 
va, ὅστις ϑεοῖς ἀπεχϑάνεται. φίλοι γὰρ γενόμενοι, 

καὶ διαλλαχϑέντες τῷ ϑεῷ, ἐξευρήσομέν τι καὶ ἐν- 
τευξόμοϑα τοῖς παιδικοῖς τοῖς “ἡμετέροις αὐτῶν" ὃ 
τῶν νῦν ὀλίγοι ποιοῦσι. καὶ μὴ μου ὑπολάβῃ Ἔρυ- 
ξίμαχος κωμῳδῶν τὸν λόγον, ὡς Παυσανίαν καὸ “4- 
— λέγω. ἴσως uiv ydo καὶ οὗτοι τούτων τυγ- 

- e 
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χάνουσι» ὄντες, “αἱ εἰσιν Gupéitgo τὴν φύσιν ἄῤ- 
devec. λέγω δὲ οὖν ἔγωγε, xa ἁπάντων καὶ ἀνδρῶν» 
καὶ γυναικῶν, ὅτι οὕτως ὃν ἡμῶν τὰ γένος εὔδαιμον 
γένοιτο, εἰ ἐκτελέσαιμεν τὸν ἔρωτα, καὶ τῶν παιδι- 
πῶν τῶν οἰὑτοῦ ἕκαστος τὺχοι, εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀ- 
πελϑὼν φύσιν. εἰ δὲ τοῦτα ἄριστον, ἀναγκαῖον καὶ 
τῶν νῦν παρόντων τὸ τούτον ἐχγνιάτω à ἄριστον εἶ. 
ψαι. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ παιδιχῶν τυχεῖν, xara ναῦν αὑτῷ 
πεφυκότων. οὗ δὴ τὸν αὔτιον ϑεὸν ὑμνοῦντες, διν 
xalec à» ὑμνοῖμεν "Ἔρωτα" ὃς ἔν τε τῷ παρόντι 9- 
μᾶς πλεῖστα ὀνένησιν eig τὸ οἰκεῖον ἄγων, καὶ εἰς τὰ 
ἔπειτα ἐλπίδας μεγίστας παρέχεται, ἡμῶν παφεχομέ- 
γώ» πρὸς θεοὺς εὐσέβειαν, καταστήσας ἡμᾶς εἰς τὴν 

ἀρχαίαν φύσιν, καὶ ἰασάμενος; » μακαρίους καὶ au- 

δαίμονας ποιῆσαι. Οὗτος, ἔφη, ὦ Ἔρυζόμαχε, ὁ δ ἐμὸς 
og ἐστὶ περὸ Ἔρωτος, ἀλλοῖος ἢ ó σός. ὥσπερ 

οὖν ἐδεήϑην σου, μὴ κωμῳδήσῃς αὐτόν" ἵνα καὶ 
τῶν λοιπῶν ἀκούαωμεν τί ἕκαστος ἐρεῖ, μᾶλλον δὰ 
τό ἑχάτερος. ᾿4γάϑων γὰρ καὶ “Σωκράτης λοιποί. 
᾿Αλλὰ πείσομαὶ σοι, ἔφη φάναι τὸν ᾿Ερυξίμαχον" 
καὶ γάρ μοι ὃ λόγος ἡδέως ἐῤῥέθη. καὶ εἰ μὴ ξυγή- 
dn» Σωκράτει τὸ καὶ AydÓtys δεινοῖς οὖσι περὶ τὰ 
ἐρωτικὰ, πάνυ ἂν ἐφοβούμην μὴ ὠπορήσωσι λόγων, 
διὰ τὸ πολλὰ καὶ παντοδαπὰ εἰρῆσϑαι" vU» δὲ ὅ ὅμως 
ϑαῤῥῶ, Τὸν οὖν «Σωκράτη εἰπεῖν, Καλῶς ydg αὖ» 
τὸς ἡγώνισαι, ὦ Ἔρυξίμαχε. εἰ δὲ γένοιο οὐ νῦν 
ἐγώ εἶμι, μᾶλλον δὲ ἴσως οὗ ἔσομαι, ἐπειδὰν καὶ 
“4γάϑων εἴπῃ, εὖ καὶ μάλ ἂν φοβοῖο, καὶ ἐν παντὶ 
εἴης, ὥσπερ ἐγὼ νῦν. Φαρμάττειν βούλει με, ὦ 
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Σώκρατες, εἰπεῖν τὸν ᾿4γάϑωνα, ἵνα ϑορυβηϑῶ, 
διὰ τὸ οἴεσθαι τὸ ϑέατρον προσδοκίαν μεγάλην 
ἔχειν ὡς εὖ ἐροῦντος ἐμοῦ. ᾿Επιλήσμων μέντ᾽ ἂν εἴ- 
»», ὦ AydOoy , εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, si ἰδὼν τὴν 
σὴν ἀνδρίαν καὶ μεγαλοφροσύνην ἀναβαίνοντος ini 
τὸν ὀχρίβαντα μετὰ τῶν ὑποχριτῶν, καὶ βλέψαντος 
ἐναντίον togoUtov ϑεάτρου, μέλλοντος ἐπιδείξασϑαν 
σαυτοῦ λόγους , καὶ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἐκπλαγέντος, 

νῦν οἰηϑείην σὲ ϑορυβηϑήσεσϑαι ἕ ἕνεκα ἡμῶν ὁλέ- 
yo» ἀνθρώπων. TI δαί; ὦ Σώκρατες, τὸν ᾿4γά- 
ϑωνα φάναι, oU δήπου us οὕτω ϑεώτρου μεστὸν ἡ- 

γῇ, ὥατε καὶ ἃ ἀγνοεῖν ὅτι νοῦν ἔχοντι ὀλέγοι ἔμφρο- 
γες πολλῶν ἀφρόνων φοβερώτεροι. οὐ μέντ᾽ ἂν 
καλῶς ποιοίην, φάναι τὸν Σωκράτη, ὦ AydSwur, 

περὶ σοῦ τι ἐγὼ &ygoixoy δοξάζων. ἀλλ εὖ οἶδα, ὅ- 
τι εἴ τισι»- ἐντύχοις οὖς ἡγοῖο σοφοὺς, μᾶλλον ἂν 
αὐτῶν φροντίζοις ἢ -τῶν πολλῶν. ἀλλὰ μὴ οὐχ οὗ- 

τοι ἡμεῖς ὦμεν. ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ ἐκεῖ παρῆμεν, 
καὶ ἦμεν τῶν πολλῶν. εἰ δὲ ἄλλοις ἐντύχοις σοφοῖς, 
τάχ ἂν αἰσχύνοιο αὐτοὺς, - εἴτε ἴσως οἴοιο αἰσχρὸν 
ὃν ποιεῖν. ἢ πῶς λέγεις; 4ληϑῇ λέγεις, φάναι. 
Τοὺς δὲ πολλοὺς οὐκ ἂν αἰσχύνοιο: εἴτι οἴοιο αἷ- 
σχρὸν ποιεῖν; Καὶ τὸν Φαῖδρον ἔφη ὑπολαβόν- 
τα εἰπεῖν, Ὦ φίλε Αγάϑων, ἐὰν ἀποκρίνῃ Zw- 
πράτει, οὐδὲν ἔτι διοίσει αὐτῷ ὁπηοῦν τῶν dyOd-. 
δὲ ὁτιοῦν γέγνεσθαι" ἐὰν μόνον & ἔχῃ ὅτῳ διαλέγη- 
ται, ἄλλως Ts καὶ καλῷ. ἐγὼ δὲ ἡδέως μὲν ἀκούω 
“ΣΣωχράτους διαλεγομένου" ἀναγκαῖον δὲ pos ἐπι» 
μεληϑῆναι τοῦ ἐγκωμίου τῷ Ἔρωτι, καὶ ἀποδέξα. 
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σϑαι nag ivo ἑκάστου 6 ὑμῶν τὸν λόγον. ἀποδοὺς 
οὖν ἑκάτερος τῷ ϑεῷ, οὕτως ἤδη διαλεγέσϑω. ua 
καλῶς: ἔγεις, € Uuióps, φάναι τὸν ᾿᾿γάϑωνα, 0 
οὐδὲν μὲ κωλύει λέγειν. “Σωχράτει γὰρ καὶ αὖϑις 
ἔσται πυλλάκις διαλέγεσϑαι. ᾿Εγὼ δὲ δὴ βούλομαι 
σερῶτον μὲν εἰσεεῖν, ἢ χρή με εἰπεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν. 
δοκοῦσι γάρ uos πάντες oi πρύσϑεν εἰρηκότες, oU 
τὸν ϑεὸν ἐγκωμιάζειν, ἀλλὰ τοὺς ἀνϑρώπους εὑδαι- 

μονέξζειν τῶν ἀγαθῶν, ὧν ὃ ϑεὸς αὐτοῖς αἴτιος. ὅ- 
σιοῖος δὲ τις αὐτὸς ὧν, ταῦτα ἐδωρήσατο, οὐδεὶς εἴς 

φηκεν. εἷς δὲ τρόπος ὀρϑὸς παντὸς ἐπαίνου περὶ 

παντὸς, λόγῳ διελϑεῖν οἷος οἵων αἴτιος ὧν τυγχώνε, 
"περὶ οὗ ἂν ὃ λόγος j. οὕτω δὴ τὸν Ἔρωτα καὶ ἡ- 
μᾶς δίκαιον ἐπαινόσαι πρῶτον αὐτὸν οἷός ἐστιν, ἔπει- 
τα τὰς δόσεις. φημὶ οὖν ἐγὼ, πάντων ϑεῶν εὐδαυ- 
μόνων ὄντων, Ἔρωτα (εἰ ϑέμις καὶ ἀνεμέσητον si- 
mei) εὐδαιμονέστατον εἶναι αὐτῶν,- -κάλλιστον ὄντα 
καὶ ἃ ἄριστον. ἔστι δὲ, κάλλιστος ὧν, τοιόσδε" πρῶ- 
τον μὲν νεώτατος ϑεῶν, ὦ Φαῖδρε. μέγα δὲ τεκμή- 
Qro» τῷ λόγῳ αὑτὸς παρέχεται, φεύγων φυγῇ τὸ γῆ- 
ρας, ταχὺ ὃν δηλονότι. ϑᾶττον Joy toU δέοντος 

ἡμῖν προσέρχεται" ὃ δὴ πέφυκεν Ἔρως βισεῖν , xai: 
οὐδ᾽ ὄντος πολλοῦ — μετὰ δὲ νέων del 
ξὑνεστί τὸ καὶ ἔστιν. ὃ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει, 

ὡς ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει. ἐγὼ δὲ, Φαίδρῳ πολ- 
ἡ ἄλλα ὁμολογῶν, τοῦτο οὐχ ὁμολογῶ, ὡς Ἔρως 

MKgóvov καὶ Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερος͵ ἐστίν. ἀλλὰ φημὶ 
γεώτατον αὐτὸν ἐΐναι ϑεῶν, καὶ ἀεὶ νέον. τὼ δὲ πα- 
λαιὰ πράγματα nsi ϑεοὺς, ἃ "Hatotec xai Hogui- . 

Prar. T. VII, Q 
e 
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vine λέγουσιν, “ἀνάγκῃ καὶ οὐκ Ἔρωτι γεγονέναι, 
εἰ ἐκεῖνοι ἀληϑῇ ἔλεγον. οὐ γὰρ ἂν ἐκτομαὶ οὐδὲ 
δεσμοὶ ἀλλήλων ἐγίγνοντο, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ βί- 
dix, εἰ Ἔρως ἐν αὐτοῖς ἦν, ἀλλὰ φιλία καὶ εἰρήνη, 
ὥσπερ γῦν, ἐξ οὗ Ἔρως τῶν ϑεῶν βασιλεύει. νόος 
μὲν οὖν ἐστι" πρὸς δὲ τῷ νέῳ ἁπαλός. ποιητοῦ δ᾽ 
ἔστιν ἐνδεὴς, οἷος ἣν Ὅμηρος, πρὸς τὸ ἐπιδεῖξαι ϑὲε- 
οὔ é&malótgta. Ὅμηρος γὰρ Ἄτην ϑεόν τὰ φησὶν 
εἶναι καὶ ἁπαλὴν" τοὺς γοῦν πόδας αὐτῆς ἁπαλοὺς 
εἶναι λέγων, , — τῆς μένϑ᾽ ἁπαλοὶ πόδες" οὐ γὰρ 
ἐπὶ οὔδει Πίλναται, ἀλλ' ἄρα ἥγε κατ | ἀνδρῶν κράα- 
τα βαίνει. Koo οὖν δοκεῖ μοι τεκμηρίῳ τὴν ἅπα- 
λότητα ἀποφαίνειν, ὅτι οὐκ ἐπὶ σκληροῦ βαένει, ἀλλ 
in) μαλθακοῦ. τῷ αὐτῷ δὴ καὶ ἡμεῖς χρησόμεϑα 
τεχμηρίῳ περὸ Ἔρωτα ὅτι ἅπαλός. oU γὰρ ἐπὲ γῆς 
βαίνει, οὐδ᾽ ἐπὶ κρανίων" (€ ἐστιν ov πάνυ μαλα- 
ad) ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μαλακωτάτοις τῶν ὄντων xai βαίνει 
xo οἰκεῖ. ἐν γὰρ ἤϑεσι καὶ ψυχαῖς ϑεῶν xoi ür- 
ϑροώπων τὴν οἴκησιν ἵδρυται" καὶ οὐκ αὖ ἑξῆς ἐν 
πάσαις ταῖς ψυχαῖς, ἀλλ᾽ fun i ἄν σκληρὸν 590; 
ἐχούσῃ ἐντύχῃ, ἀπέρχεται" ἡ δ᾽ ἂν μαλακὸν, eixi- 
ζεται. ἁπδόμενον οὖν ἀεὶ καὶ ποσὲ καὶ πάντη ἐν 
μαλακωτάτοις τῶν μαλακωτάτων, ἁπαλώτατον ἀνό- 
yxn δἶναι. γεώτατος μὲν δὴ ἐστι καὶ ἁπαλώτατος. 
πρὸς δὲ τούτοις, ὑγρὸς τὸ εἶδος. οὗ γὰρ ἂν Gidos 
ἣν πάντη περιπεύσσεσθϑαι, οὐδὲ διὰ πάσης ψυχῆς, 
καὶ εἰσιὼν τοπρῶτον λανϑόνειν καὶ ἐξιὼν, εἰ αχλη- 
-ος ἢ ἢν. συμμέτρου δὲ xal ὑγρᾶς tÓcag μέγα τεκμὴ- 
gio» ἡ εὐσχημοσύνη" ὃ δὴ καὶ διαφερόντως dx xds- 
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S ὁμαλογουμένρς Ἔρως e. ἀσχημοσύνῃ γὰρ | 
καὶ Ἔρωτι πρὸς ἀλλήλους ἀεὶ πόλεμος. χρόας δὲ κἀλ- 
λος ἣ κατ᾽ ἄνϑη δίαιτα soU ϑεοῦ σημαίνει. ἄγαν- 
$6 γὰρ καὶ ἀπηνϑηκότι «ed σώματι καὶ ψυχῇ, καὶ 
ἄλλῳ δτφοῦν, οὐχ ἐνίζοι Ἔρως" οὗ δ᾽ ἂν εὐανϑής 
38 καὶ εὐώδης τόπος 7j, ἐνταῦϑα καὶ ἵζει καὶ μένει, 
d μὲν οὖν κάλλους τοῦ ϑεοῦ καὶ ταῦτα ixavd, 
αὶ ἔτι πολλὰ λείπεται. περὶ δὲ ἀρετῆς Ἔρωτος us» 
τὰ ταῦτα λεκτέον" τὸ μὲν μέγιατον, ὅτι Ἔρως οὔτ᾽ 
ἀδικεῖ, OUT ἀδικεῖται, οὔτε ὑπὸ ϑεοῦ, οὔτε $e», 
οὔτε Un ἀγϑρώπου, οὔτε ἄνϑρωπον. οὔτε ydg αὖ- 
τὸς βίᾳ. πάσχει, εἴτι πάσχει" ( βία γὰρ Ἔρωτος οὐχ 
ἅπτεται) οὔτε ποιῶν , ποιδῖ. πᾶς ydg ἑκὼν Ἔρωτι 
πᾶν ὑπηρετεῖ" ἃ δ᾽ ἂν τις ἐχὼν ἑκόντε ὅὁμολογήσῃ, 
φασὶν οἱ πόλεως βασιλεῖς νόμοι δίκαια εἶναι. πρὸς 
δὲ τῇ δικαιοσύνῃ, σωφροσύνης πλείστης μδτέχει. εἷ- 
vas γὰρ ὁμολογεῖται σωφροσύνῃ τὸ κρατεῖν ἡδονῶν 
"καὶ ἐπιϑυμιῶν" Ἔρωτος δὲ μηδεμίαν ἡδονὴν xgsis- 
τῶ εἶναι. εἰ δὲ ἥττους, xQuroivT ἂν ὑπὸ τοῦ Ego 
τος, ὃ δὲ κρατοῖ. κρατῶν δὲ ἡδονῶν καὶ ἐπιϑυμιῶν 
6 Ἔρως, διαφερόντως ἂν σωφρονοῖ. καὶ μὴν εἴς γε 
ἀνδρίαν Ἔρωτι οὐδὲ “Ἄρης ἀνθίσταται. οὗ γὰρ ἔχει 

Ἔρωτα Ἄρηρ". ἀλλ᾽ “Ἔρως "don, ̓ ἀφροδίτης, ὡς λό- 
yos. κρείττων δὲ ὁ ἔχων τοῦ ἐχομένου. τοῦ δ᾽ ἀν- 
ῥρειοτάτου τῶν ἄλλων aget», πάντων ἂν ἀνδρειό- 
φατος eie. περὶ μὲν οὗν δικαιοσύνης καὶ σωφροοῦς- 
snc καὶ ἀνδρείας τοῦ ϑεοῦ εἴρηται. περὶ δὲ σοφίας 
λείπεται. ὅσον ob» δυνατὸν, πειρατέον μὴ ἐλλείπειν. 
xa πρῶτον μὲν, iy " αὖ καὶ ἐγὼ τὴν ἡμετέραν TAY 
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τιμήσω, ὥσπερ Ἐρυξίμαχος τὴν ξδαυτοῦ, ποιητὴς ὅ 
ϑεὸς σοφὸς, οὕτως ὦ ὥστε: καὶ ἄλλον ποιῆσαι" πῶς ; γοῦν 
ποιητὴς γίγνεται, κἂν ἄμουσος ἢ τοπρὶν, οὗ ν΄ Ἔρως 
ἅψηται. ᾧ δὴ πρέπει ἡμᾶς μαρτυρίῳ χρῆσϑαι, ὃ ὅτεποι- 
ητῆς δ᾽ Ἔρως ἀγαϑὸς, ἐν κεφαλαίῳ πᾶσαν ποίησιν τὴν 
κατὰ μουσικήν. ἃ γάρ τις ἢ μὴ ἔχει, ἢ μὴ οἶδεν, οὔτ᾽ 
ἂν ἑτέρῳ δοίη, οὔτ᾽ ἂν ἄλλον διδάξειδ. καὶ μὲν δὴ 
τὴν ys τῶν ζώων ποίησιν πάντων τίς ἐναντιώσεται 
μὴ οὐχὶ Ἔρωτος εἶναι σοφίαν, ῇ γίγνεταί τὸ καὶ φὺ- 
εται πάντα τὸὰὼ ζῶα; ἀλλὰ τὴν τῶν τεχνῶν δημιουρ- 
γίαν οὐκ ἴσμεν, ὅτε οὗ μὲν ἂν ὃ ϑεὸς οὗτος διδάσκα- 
λος γένηται, ἐλλόγιμος καὶ φανὸς ἀπέβη; οὗ δ᾽ ἂν 

Ἔρως μὴ ἐφάψηται, σκοτεινός; τοξικὴν γε μὴν καὶ 
ἰατρικὴν καὶ μαντικὴν ᾿4πόλλων ἀνεῦρεν, ἐπιϑυμίας 
καὶ ἔρωτος ἡγεμονεύσαντος. ὥστε καὶ οὗτος Ἔρω- 
τος ἂν εἴῃ μαϑητής" καὶ Μοῦσαι μουσικῆς, καὶ 
Ἥφαιστος χαλκείας, καὶ ᾿4ϑηνᾶ ἵἱστουργίας, καὶ Ζεὺς 
κυβερνήσεως ϑεῶν τὸ καὶ ἀνθρώπων. ὅϑεν δὴ καὶ 
κατεσκευάσϑη τῶν ϑεῶν τὰ πράγματα, Ἔρωτος ἐγ- 

| γενομένου δηλονότι κάλλους. αἴοχει γὰρ ovx ἔπεςιν 
Ἔρως" προτοῦ δὲ, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ εἶπον, πολλὰ καὶ 
δεινὰ Θεοῖς ἐγίγνετο, ὡς λέγεται, διὰ τὴν τῆς Avrdy- 
xne βασιλείαν" ἐπειδὴ δ᾽ ó ϑεὸς οὗτος ἔφυ ἐχ τοῦ 
ἐρᾷν τῶν καλῶν, πάντ' ἀγαϑὸὰ γέγονε καὶ ϑεοῖς καὶ 
ἀνϑρώποις. οὕτως ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Φαῖδρε, “Ἔρως, 
πρῶτος αὐτὸς Gy κάλλιστος καὶ ἄριστος, μετὰ τοῦτο 
τοῖς ἄλλοις ἄλλων τοιούτων αἴτιος εἶναι. ἐπέρχεται 
LE τὸ καὶ ἔμμετρον εἰπεῖν, ὅτι οὗτός ἐστιν ὅ 

ποιῶν Εἰρήνην μὲν ἐν ἀνθρώποις, nsldyts δὲ γαλή- 
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γὴν, Ἰγηνεμίαν ἀνέμων, κοίτην, ὕπνον τἰ ἐνὶ κήδει. 
οὗτος δὲ ἡ ἡμᾶς ἀλλοτριότητος μὲν »ενοῖ, οἰκειότητος 
dà πληροῖ" τὰς τοιάσδε ξυνόδους μετ ἀλλήλων nd- 
σας τιϑεὶς συνιέναι, ἐν δορταῖς, ἐν χοροῖς, ἐν ϑυσί- 

αἷς, γιγνόμενος ἡγεμών" πρᾳότητα μὲν πορίζων, ἀ- 
γριότητα δ᾽ ἐξορίζων * φιλόδωρος εὐμενείας, ἄδωρος 
δυσμενείας" ἵλεως, ἀγαθὸς, ϑεατὸς σοφοῖς, ἀγαςὸς 

ϑεοῖς" ζηλωτὸς ἁμοίροις, κτητὸς εὐμοίροις " τρυφῆς, 
ἁβρότητος, χλιδῆς, χαρέτων, ἱμέρου, πόϑου πατὴρ" 
ἐπιμελὴς ἀγαϑῶν, ἀμελὴς κακῶν" ἐν πόνῳ, ἐν φόβῳ, 
dv πόϑῳ, ἐν λόγῳ κυβερνήτης, ἐπιβάτης, παραςφάτης 
τὸ καὶ σωτὴρ ἄριστος" ξυμπάντων τὸ ϑεῶν καὶ ἂν- 
ϑυώπων πόσμορ" ἡγεμὼν κάλλιστος καὶ ἄριστος" ᾧ ᾧ 
δεῖ ἕπεσθαι πάντα | ἄνδρα ἐφυμνοῦντα καλῶς, καλῆς 
δῆς μετέχοντα" ἣν ἄδει ,«ϑέλγων πάντων ϑεῶν τε 
καὶ ἀνθρώπων νόημα. Οὗτος, ἔφη, ó nep ἐμοῖ λό. 
)ος, ὦ Φαῖδρε , τῷ ϑεῷ ἀνακείσϑω" τὰ μὲν, παι- 
διᾶς, τὰ δὲ, σπουδῆς μετρίας, xaO ὅσον ἐγὼ δύναω- 
pos, — Εἰπόντος δὲ τοῦ Δγάϑωνος πάντας 
ἔφη ὁ “Ἀριστόδημος ἀναϑορυβῆσαι τοὺς παρόντας, 
ὡς πρεπόντως τοῦ »εανίσκου εἰρηκότος καὶ αὑτῷ 
καὶ τῷ ϑιῷ. Τὸν οὖν Σωκράτη εἰπεῖν, βλέψαντα 
εἷς τὸν Ἐρυξίμαχον, "pd σοι δοχῶ, φάναι — ὦ παΐξ 
᾿᾿Ιχουμενοῦ, ἀδεὲς πάλαι δέος δεδιέναι; ἀλλ᾽ οὐ μα»- 
τικῶς, ἃ νῦν δὴ ἔλεγον, εἰπεῖν, ὅτι ᾿᾿γάϑων ϑαυμα- 
στῶς ἐρεῖ, ἐγὼ δ᾽ ἃ ἀπορήσαιμι; ; Τὸ μὲν ἕτερον, φάναι 
τὸν Ἐρυξίμαχον, μαντικῶς δοχεῖς μοι εἰρηκέναι, ὅτι 
Αγάϑων εὖ ἐρεῖ" τὸ δὲ σὲ ἀπορήσειν, οὐκ οἶμαι. ΄ 
Καὶ πῶς, ὦ μακάριε, εἰπεῖν τὸν Σωχράτην, οὗ μέλλω 
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᾿ dnogri» xai ἐγὼ καὶ ἄλλος ὁστισοῦν, μέλλων λέξειν 
μετὰ καλὸν οὕτω καὶ παντοδαπὸν λύγον ῥηϑέντα; 
καὶ τὰ μὲν ἄλλα οὐχ ὅμοίως μὲν ϑαυμασίά" τὸ δὲ 
ἐπὶ τελευτῆς τοῦ κάλλους τῶν ὀνομάτων καὶ ῥημά- 
τῶν τίς ovx ἂν ἐξεπλάγη ἀκούων; ἐπεὶ ἔγωγε ἐνθυ- 
μούμεψος ὅτι αὐτὸς οὐχ οἱόστ' ἔσομαι οὐδ᾽ ἐγγὺς 
τούτων οὐδὲν καλὸν εἰπεῖν, ὑπὶ αἰσχύνης δλέγου d- 

᾿ ποδρὰς ᾧχόμην, εἴ ποι εἶχον. καὶ γάρ us Γοργίον ó 
λόγος ἀνεμίμνησχεν. ὥστε ἀτεχνῶς τὸ τοῦ Ομήρον 
ἐπεπόνϑειν " ἐφοβούμην μή jos τελευτῶν ὁ ̓ 4γάϑων 
Γοργίου κεφαλὴν δεινοῦ λέγειν ἐν τῷ λόγῳ ἐπὶ τὸν 
ἐμὸν λόγον πέμψας, αὐτόν με λέϑον τῇ ἀφωνέᾳ ποι» 
ἡσειδ. καὶ ἐνενόησα τότε ἄρα καταγέλαστος ὧν, ἡνί- 
xa ὑμῖν ὡμολόγουν ἐν τῷ μέρει μεϑ' ὑμῶν ἐγκωμιά- 
σεσϑαε τὸν Ἔρωτα, καὶ ἔφην εἶναι δεενὸς 1d ἐρωτι» 
xd: οὐδὲν εἰδὼς ἄρα τοῦ πράγματος, ὡς ἔδει ἐγκω- 
ειάζειν ὁτιοῦν. ἐγὼ μὲν γὰρ, ὑπὶ ἀβελτηρέας, ᾧμην- 
δεῖν τἀληϑῆ λέγειν nig) ἑκάστου τῶν ἐγκωμιαζομέ- 
γων" καὶ τοῖτο μὲν ὑπάρχειν, ἐξ αὐτῶν δὲ τούτων τὰ 
κάλλιστα ἐχλεγομένους, ὡς εὐπρεπέστατα τιϑέναι. 

καὶ πάνυ δὴ μέγα ἐφρόνουν ὡς εὖ ἐρῶν, ὡς εἰδὼς 
τὴν ἀλήϑειαν τοῦ ἐπαινεῖν δτιοῦν. τὸ δὲ ἄρα, ὡς 

: ἔοικεν, οὗ ἐτοῦτο ἦν τὸ καλῶς ἐπαινεῖν ὁτιοῦν, ἀλλὰ 
τὸ ὡς μέγιστα ἀνατιϑέναι τῷ πράγματι καὶ ὡς κἀλ- 
λεστα, ἐάν τὸ ἢ οὕτως £ ἔχοντα, ἐάν τε μή. εἰ δὲ ψευ- 
δῇ, οὐδὲν ἄρ᾽ ἦν πρᾶγμα. προὐρήϑη ydo, ὡς ἔοικεν, 
ὅπως ἕκαστος ἡμῶν τὸν Ἔρωτα ἐγκωμιάζειν δόξει, 
οὐχ ὅπως ἐγκωμιώσεται. διὰ ταῦτα δὴ, οἶμαι, “τὴν 
τα λόγον κινοῦντες ἀγατέϑετε τῷ Ἔρωτι, ναὶ quri 
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αὐτὸν τοιοῦτόν te εἶναι καὶ τοσούτων αἴτιον, ὅπως 
ἄν φαίνηται ὦ ὡς κάλλιστος: καὶ ἄριστος δηλονότι τοῖς 

μὴ γινώσκουσιν. οὗ γὰρ ἄν που τοῖς γε εἰδόσι. καὶ 
πολῶς 7 ἔχει καὶ σεμνῶς Ó & ἔπαινος. ἀλλὰ γὰρ ἐγὼ 
ovx ἢδειν ἄρα τὸν τρόπον τοῦ ἐπαίνου" οὐδ᾽ εἰδὼς, 
ὑμῖν ὡμολόγησα καὶ αὐτὸς ἐν τῷ μέρει ἐπαινέσε- 
οϑαι. 1, 7λῶττα οὖν ὑπέσχετο" ἡ δὲ φρὴν, οὔ. χαι- 
ρέτω δή. οὗ γὰρ ἔτι ἐγκωμιάζω τοῦτον τὸν τρόπον" 
οὗ γὰρ ἂν δυναίμην" οὐ μέντοι. ἀλλὰ τὰ γε ἀληϑῆ, 
εἰ βούλεσϑε, ἐθέλω εἰπεῖν κατ ἐμαυτὸν, οὗ πρὸς, 
τοὺς ὑμετέρους λόγους" ἵνα μὴ γέλωτα ὄφλω. ὅρα 
οὖν, ὦ Φαῖδρε, εἶ τι καὶ τοιούτου λόγου δέῃ, περὶ 
"Egorog τἀληϑῆ λεγόμενα ἀκούειν, ὀνόμασι δὲ xai 
ϑέσει ῥημάτων τοιαύτῃ ὁποία ἄν τις τύχῃ ἐπελϑοῦ- 
σα. Τὸν. οὖν Φαΐδρον ἔ ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους κελεύειν 

λέγειν, ὅπη αὐτὸς οἴοιτο δεῖν εἰπεῖν, - ταύτῃ. "Eti 
τοίνυν», φάναι, ὦ Φαῖδρε, πάρες μοι ᾿᾿γάϑωνα uino 
ἅττα ἐρέσϑαι, ἕνα ἀνομολογησάμενος "ap αὐτοῦ, 

οὕτως ἤδη λέγω. ᾿Αλλὰ παρίημι, φάναι τὸν Φαῖδρον, 
ἀλλ᾽ ἐρώτα. ἹΜετὰ ταῦτα δὴ τὸν “Σωκράτη ἔφη ἐν- 
ϑένδε ποϑὲν ἄρξασϑαι. Καὶ μὴν, ὦ φίλε AydÓwy, 
καλῶς μοι ἔδοξας καϑηγήσασϑαι τοῦ λόγον, "λέγων. 
ou πρῶτον μὲν δέοι αὐτὸν ἐπιδεῖξαι ὁποῖός τὶς iiy 
ὁ. Ἔρως, ὕστερον δὲ τὰ ἔργα αὐτοῦ. ταύτην τὴν aQ- 
χὴν πάνυ ἄγαμαι. VOL οὖν μοι περὶ Ἔρωτος, ἐπει- 
δὴ καὶ τἄλλα καλῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς διῆνϑες οἷός 
ἐστι, καὶ τόδε εἰπὲ, πότερον ἐστὶ τοιοῦτος, οἷος el^ 
vai τινος ἔρως, ὃ "Ἔρως, ἢ οὐδενός. ἐρωτῶ δ᾽ οὐκ εἰ 
μητρός τινος ἢ πατρός ἐστε" (γελοῖον γὰρ ἂν εἴη τὸ 
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ἐρώτημα, 8 Ἔρως ἐστὸν 8 ἔρως: "πατρὸς ῆ ἢ μητρὸς) ἀλλ 
ὥσπερ ἃ ἂν εἰ αὐτὸ τοῦτο πατέρα ἠρώτων, ἄρα ὗ πα- 
τὴρ ἐστὶ πατὴρ τινὸς, ἢ οὔ, εἶπες ἃ ἂν ' δήπου μοὶ, si 
ἐβούλου καλῶς ἀποχρένασϑαι, ὅτε ἔστιν visog γε ἢ 
ϑυγατρὸς, ὁ πατὴρ, trato: ἢ οὔ; Πάνυ γε, φάναι 
τὸν ᾿4γάϑωνα. Οὐκοῦν καὶ ἡ μήτηρ ὡσαύτως; Ὃὧ- 
μολογῆσαι nal τοῦτο. "Er, τοίνυν, εἰπεῖν τὸν Zur 
κράτη, ἀπόκριναι ὀλίγα πλείω, ἵνα μᾶλλον καταμά. 
ϑης 9 βούλομαι. εἰ γὰρ ἐροίμην, τί δαί; ἀδελφὸς, 
αὐτὸ τοῦτο ὅπερ ἐστίν, ἔστε τινὸς ἀδελφὸς, ἢ οὔ, 
Φάναι, εἶναι. Οὐκοῦν ἀδελφοῦ, 7 ἀδελφῆς; ἡ Opo 
λογεῖ». “Πειρῶ δὴ, φάναι, καὶ τὸν ἔρωτα εἰπεῖν. εὖ 
ἔρως, ἔρως ἐστὶν οὐδενὸς, 5 τινός; Πάνυ μὲν oi» 
ἐστι. Τοῦτο μὲν Toiv», εἰπεῖν τὸν Σωχράτη, gi 

λαξον παρὰ σαυτῷ, μεμνημένος ὅτου" τοσό»δε δὲ si 
ni, πότερον ὁ ὃ ἔρως, ἐκείνου οὗ ἐστιν ἔρως, ἐπιϑυμεὶ 
αὐτοῦ, ἢ οὔ. Πάνυ γε, φάναι. Πότερον ἔχων αὐτὸ 
οὗ ἐπιϑυμεῖ τὸ καὶ ἐρᾷ, εἶτα ἐπιϑυμεῖ τὸ καὶ ἐρᾷ ; 

' ἢ οὐκ ἔχων; ; Οὐκ ἔχων, ὡς τὸ εἰκός 78 φάναι. Zxó- 
sie δὴ, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, ἀντὶ τοῦ εἰκότος, εἰ 
ἀνάγκη οὕτω τὸ ἐπιθυμοῦν ἐπιϑυμεῖν οὗ ἐνδεὲς d- 

στιν, ἢ μὴ ἐπυϑυμεῖν, Ud» μὴ ἐνδεὲς ἢ ἢ. ἐμοὶ μὲν 
799 ϑαυμαστῶς δοκεῖ, ὦ ̓λγάϑων, ὡς ἀνάγκη εἶναι. 
goi δὲ πῶς; “Ἀἀμοὶ, φάναι, δοκεῖ. Καλῶς λέγεις. ἄρ᾽ 
οὖν βοὐλοιὲ ἄν τις, μέγας ὧν, μέγας εἶναι; ἢ ἰσχυ- 
φὸς ὧν, ἰσχυρός; ᾿Αδύνατον, ἐκ τῶν ὁμολογουμένων. 
Οὐ ydg που ἐνδεὴς ἂν εἴη τούτων ὅ γε ὦν. ᾿4ληθῆ 
λέγεις. Ei γὰρ καὶ ἰσχυρὸς ὧν βούλοιτο ἰσχυρὸς εἷ- 
γαι, φάναι τὸν Zwxodrn , καὶ ταχὺς ὧν, ταχὺς " καὶ 
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ὑγεὴς ὧν, ὑγιής" ἴσὼς γὰρ ἂν vig ταυτὶ οἰηϑείη καὶ 
ᾳάντα τὰ τοιαῦτα, τοὺς ὄντας. 18 τοιούτους καὶ ὶ ἔχο»- 
τας ταῦτα, τούτων ἅπερ ἔχουσι καὶ ἐπιϑυμεῖν. i» 

οὖν μὴ ἐξαπατηϑῶμεν, τούτου ἕγεκα λέγω. τούτους 
yag, ὦ 4yd9u», εἰ ἐννοεῖς, ἔχειν μὲν ἕκαστον ToU- 
τῶν ἐν τῷ παρόντι ἀνάγκη a ἔχουσιν, ἐὰν τε βούλων- 
ται, ἐὰν τε μή. καὶ τούτου γε δήπου τίς ἂν ἐπιϑυ- 
μήσδιεν; ἀλλ᾽ ὅταν τὶς λέγῃ ὅτι, ᾿Εγὼ ὑγιαίνων, βοὺ- 
λομαι ὑγιαίνειν, καὶ πλουτῶν, βούλομαι πλουτεῖν, 
καὶ ἐπιϑυμῶ αὐτῶν τούτων ἃ ἔχω" εἴποιμεν ἃ ἂν GU. 
τῷ ὅτι, Σὺ, ὦ ἄνϑρωπε , πλοῦτον κεκτημένος καὶ U- 
γείαν. καὶ ἰσχὺν, βούλει καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον 
ταῦτα κεκτῆσθαι. ἐπεὶ ἐν τῷ ye yvy παρόντι, elite 
βούλει, eire μὴ, ἔχεις. σκόπει οὖν, ὅταν τοῦτο λέγῃς 
015, ἐπιϑυμῶ τῶν παρόντων, εἰ ἀλλό τε λέγεις ἢ ἢ τό- 

δε, ὅτι, βούλομαι, τὰ νῦν παρόντα, καὶ εἰς τὸν ἔπϑι» 
τα χρόνον παψεῖναι. ἄλλό τι ὁμολογοῖ ἄν; Συμφά- 
vas ἔφη τὸν ̓ 4γάϑωνα. Εἰπεῖν δὴ τὸν Σωκράτη, Οὖκ- 
οὖν δὴ τοῦτό jJ ἐστὶν, ἐκείνου ἐρᾷν, ὃ οὔπω ἕτοιμον 
αὐτῷ ἐστιν, οὐδὲ ἔχει τὸ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦ- 
τα εἶναι αὐτῷ σωζόμενα τὰ νῦν παρόντα. Πάνυ γε," 
φάναι. Καὶ ovrog ἄρα, καὶ ἄλλος πᾶς ὃ ἐπιϑυμῶν, 
τοῦ μὴ ἑτοίμου ἐπιϑυμεῖ, καὶ τοῦ μὴ παρόντος, xoi 
ὃ μὴ ἔχει, καὶ ὃ μὴ ἔστιν αὐτὸς, καὶ οὗ ἐνδεὴς ἐστι, 
τοιαῦτ᾽ ἅττα ἐστὶν ὧν. ἢ ἐπιϑυμία τε καὶ Ó ἔρως ἐστί. 
Πάνυ y, εἰπεῖν. Ἴϑι δὴ, φάναι τὸν Σωκράτη, ἄνο- 

μολογησώμεϑα τὰ εἰρημένα. ἄλλο τί ἐστιν Ó ἔρως 
πρῶτον μὲν τίνων, ἔπειτα τούτων ὧν ἂν ἔνδεια παρῇ 

. αὐτῷ. Nui, φάναι. "Eni δὴ τούτοις ἀναμνήσθητι, τί- 
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ve ἔφησϑα ἐν τῷ λόγῳ εἶναι τὸν Ἔρωτα. εἰ δὲ βοὺ- 
λει, ἐγὼ σε ἀναμνήσω. οἶμαι ydo σε οὗτωσί πως εἷ- 
πεῖν, ὅτι τοῖς ϑεοῖς κατεσκευσϑη τὰ πράγματα δὲ 
ἔρωτα καλῶν" αἰσχρῶν yde οὐκ εἴη ἔρως. oUy οὗτω.- 
gj πως ἔλεγες; Εἶπον qde, φάναι τὸν ᾿ἀγάϑωνα 
Καὶ ἐπιεινῶς ye λέγεις," ὦ ἑταῖρε, φάναι τὸν Zoxod. 
n. καὶ, εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ἄλλοτι ὃ ἔρως, κάλλους 
ἂν εἴη & ἔρως, αἴσχους δ᾽ οὔ. Ὡμολόγει. Οὐκοῦν ὧμο. 
λόγηται, οὗ ἐνδεὴς ἐστι, καὶ μὴ ἔ ἔχει, τούτου ἐρᾷν 
Nui, εἰπεῖν. Tyünic dg ἔστι καὶ ovx ἔχει ὁ Ἔρως ^ 
xdiloc Avdyun, φάναι. τί δέ; τὸ ἐνδεὲς κάλλους, 
sai μηδαμῆ κεκτημένον κάλλος, à doe λέγεις σὺ καλὸν 
εἶναι; οὐ δῆτα. Ἔτι οὖν ὁμολογεῖς Ἔρωτα καλὸν 
ἤναι, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχεε; Καὶ τὸν Adoro εἰ- 
πεῖν, Κινδυνεύω, ὦ Σώχρατες, οὐδὲν εἰδέναι ὧν τό- 
τε εἶπον. Καὶ μὴν καλῶς γε εἶπες, φάναι, ὦ ̓ 4γά. 

᾿ 9er. ἀλλὰ σμικρὸν ἔ ἔτι εἰπὲ,  Ταἀγαϑὰ οὗ καὶ καλὰ 
δοκεῖ σοι εἶναι; Ἔμοιγε. Et ἄρα ὅ Ἔρως τῶν καλῶν 
ἐνδεής ἐστι, τὰ δὲ ἀγαθὰ, καλὰ, xg» τῶν ἀγαθῶν 
ἐνδεὴς εἴη. ᾿Εγὼ, φάναι, ὦ 9 Σώκρατες, goi οὐκ ἂν 
δυναίμην ἀντιλέγειν" ἀλλ᾽ οὕτως ἐχέτω, ὡς σὺ λέγεις. 
Οὔμενουν τῇ ἀληϑείᾳ, φάναι, ὦ φιλούμενε ᾿4γώ- 
ϑῶων, δύνασαι ἀντιλέγειν. ἐπεὶ Σωκράτει γε οὐδὲν 
χαλεπόν. Καὶ σὲ μὲν ys ἤδη! ἐάσω" τὸν δὲ λόγον τὸν 
«506 τοῦ Ἔρωτος, ὅν. ποῖ ἤκουσα γυναικὸς μαντι- 
"ἧς “Ζ:οτίμας, ἢ ῃ ταῦτά τὸ σοφὴ ἦν καὶ ἄλλα πολλὰ, 
καὶ ᾿Αϑηναίοις ποτὲ ϑυσαμένοις πρὸ τοῦ λοιμοῦ δέ- 
βα ἔτη ἀναβολὴν ἐποίησε τῆς νόσου, ἣ δὴ καὶ ἐμὲ 
τὰ ἐρωτικὰ ἐδίδαξεκ" ὃν οὖν ἐκείνη ἔλεγε λόγον πει- 
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ράσομαι ὑμῖν διελθεῖν, ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἐμοὶ 
καὶ “᾿γάϑωνι, αὐτὸς ἀπὶ ἐμαυτοῦ , ὅπως ἂν δύνω- 

μαι. 06 δὴ, ὦ MydOor, ὥσπερ σὺ διηγήσω, διαλ- 
ϑεῖν αὐτὸν πρῶτον, τίς ἐστιν ὃ Ἔσως, καὶ ποῖός 
τις, ἔπειτα τὸ ἔργα αὐτοῦ. δοκεῖ οὖν μοι ῥᾷστον εἶ» 
ναὶ οὕτω διελθεῖν, ὥς ποτὲ ua ἡ ξένη ἀνακρένουσα 
διήἥει. σχεδὸν γάρ τι καὶ ἐγὼ πρὸς αὐτὴν ἕτερα τοι» 
αὗτα ἔλεγον, οἷάπερ νῦν πρὸς ἐμὲ ̓ 4γάϑων" ὡς εἴη 
oͤ "Boos, μέγας ϑεός εἴη δὲ τῶν παλῶν. ἤλεγχε. δὲ 
us τούτοις τοῖς λόγοις οἷσπερ ἐγὼ τοῦτον" ὡς οὔτε 
καλὸς εἴη, κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον, οὔτε ἀγαϑός. καὶ 
ἐγὼ, Πῶς λέγεις, ἔφην; ὦ Διοτίμα; αἰσχρὺρ & ἄρα ó 
᾿Ερως ἐστὶ καὲ λακός; ; Καὶ 5j ἢ, Οὐκ εὐφημήσεις; ἔφη. 
ἢ oit, ὅ, τι ἂν μὴ καλὸν 7 ἢ. ἀναγκαῖον αὐτὸ ai- 

σχρὸν εἶναι; "Μάλιστὰά γε. Ἢ καὶ ἂν μὴ σοφὸν, d- 
μοϑές; ἢ οὖν ἤσϑησαι ὅτε ἐστὲ τι μεταξὺ συφέας 
καὶ ἀμαϑίας; Ti τοῦτο; Τὸ ὄρϑὰ δοξάζειν, καὶ 
ἄγευ τοῦ ἔχειν λόγον δοῦναε, οὐκ οἶσϑ᾽, ἔφη, ὅτι 
οὔτε ἐπίστασθαι ἔστι» " ἄλογον γὰρ πρᾶγμα πῶς ἂν 
εἴη ἐπιστήμη ; οὔτε ἀμαϑία; τὸ γὰρ τοῦ ὄντος τυγ- 
χάνον. πῶς ἂν si» ἀμαϑία͵ ἔσει; δὲ δήπου τοιοῦτον 

5 ὀρϑὴ δόξα μεταξὺ φρονήσεως καὶ ἀμαϑίας. An. 
ϑῇ, ἦν δ᾽ ὁ ἐγὼ, λέγεις. μὴ τοίνυν ἀνάγκαζε, ὃ μὴ 
καλόν ἐστιν, αἰσχρὸν εἶναι" μηδὲ, ὃ μὴ ἀγαϑὸν, xü- — 
κόν. οὕτω δὲ καὶ τὸν Ἔρωτα ἐπειδὴ αὐτὸς Ópolo- 
γεῖς μὴ εἶναι ἀγαθὸν, μηδὲ καλὸν, μηδὲν τι μᾶλλον 
οἴου δεῖν αὐτὸν αἰσχρὸν καὶ κακὸν εἶναι, ἀλλά τε ἢ 
μεταξὺ, ἔφη, τοὗτοιν. Καὶ μὴν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὁμολογεῖ. 
zal γε παρὰ πάντων μέγας θεὸς εἶναι. Τῶν μὴ el- 
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δότων, E ἔφη, πάντων λέγεις, ἢ ἢ καὶ τῶν εἰδότων; ξυμ. | 
πάντων μὲν οὗν. Καὶ ἥ, γελάσασα, Καὶ πῶς ἄν, 
ἔφη, ὦ ὦ Σώκρατες, ὁμολογοῖτο μέγας ϑεὸς δἶναι πα- 
ρὰ τούτω», οἵ φασιν αὐτὸν οὐδὲ ϑεὸν εἶναι; Τίνες 
οὗτοι; ἦν d ἐγὼ. Εἷς μὲν, ἔφη, σὺ, μία δ᾽ ἐγώ. Καὶ 
ἐγὼ — Πῶς τοῦτο, ἔφην, λέγεις; Καὶ ἢ, Ῥαδί- 
ὡς, ἔφη λέγε ydg μοι, οὐ πάντας ϑεοὺς φὴς εὐδαΐ» 
μονας εἶναι καὶ καλοὺς; ἢ τολμήσαις ἂν τινα μὴ 

φάναι καλόν τε καὶ εὐδαίμονα ϑεὸν εἶναι; Μὰ ft 
oUx ἔγωγ, ἔφη». Εὐδαίμονας δὲ δὴ λέγοις. οὗ τοὺς 
τἀγαϑὰ καὶ καλὰ κεκτημένους; Πάνυ yt 4d μὴν 
"Egord ye ὡμολόγηκας, 0r ἔνδειαν τῶν ἀγαϑῶν καὶ 
καλῶν, ἐπιϑυμεῖν αὑτῶν τούτων ὧν ἐνδεῆς ἐστιν. 
Ὡμολόγηκα γάρ, Πῶς δ᾽ ἂν οὖν ϑεὸς εἴη ὅγε τῶν 
καλῶν καὶ ἀγαϑῶν ἄμοιρος; Οὐδαμῶς, ὥς y ἔοικεν. 

Ὁρᾷς οὖν, ἔφη, ὅτι καὶ σὺ Ἔρωτα οὗ ϑεὸν νομέ- 
due; Τί οὖν ἂν, ἢ ἔφην, εἴη ὁ Ἔρως ϑνητός; ; Ἥκιστὰ 
78. ᾿Αλλὰ τί μὴν; Ὥσπερ τὰ πρότερα , ἔφη, μεταξὺ 
ϑνητοῦ καὶ ἀϑανάτου. Τί οὖν, ὦ Διοτίμα; Ζαΐμων 
μέγας, ὦ Σώκρατες. καὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιμόνιον pt 
ταξὺ ἐστι ϑεοῦ τε καὶ ϑνητοῦ. Τίνα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, δὺ- 
»αμιν ἔχον; : “Ἑρμηνεῦον καὶ διαπορϑμοῦον ϑεοῖς 
τὰ παρ᾿ ἀνϑρώπων » καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὰ ϑεῶν,. 
τῶν μὲν τὰς δεήσεις καὶ ϑυσίας, τῶν δὲ τὰς dnizd- 

“ξεις τε καὶ ἀμοιβὰς τῶν ϑυσιῶν. ἐν μέσῳ δὲ ὃν ἀμ- 
φοτέρων συμπληροῖ ; ὥστε τὸ πᾶν αὑτὸ αὑτῷ ξυνδε- 
'δέσϑαι. διὰ τοὗτου καὶ 5j μαντικὴ πᾶσα χωρεῖ, καὶ 
$ τῶν ἱερέων τέχνη τῶν τὸ περὶ τὰς ϑυσίας καὶ τὰς 
τελετὰς καὶ τὰς ἐπῳδὰς, καὶ τὴν μαντείαν πῶσαν καὶ 

ὡ A 
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γοητείαν. ϑεὸς δὲ ἀνθρώπῳ οὗ μέγνυται j ἀλλὰ διὰ 
τούτου πᾶσά ἔστιν ἡ ὁμιλία καὶ ἡ διάλεκτος ϑεοῖς 
πρὸς ἀνθρώπους, , καὶ ἐγρηγορόσι καὶ καϑεύδουσι. 
καὶ ὃ μὲν περὲ τα΄ τοιαῦτα σοφὸς ; δαιμόνιος à ἀνήρ᾽ 

ὃ δὲ ἀλλό τε σοφὸς ὧν ἢ περὶ τὰς Σέχνας ἢ ἢ χειρουρ- 
γίας τινὰς, βάναυσος. οὗτοι δὴ οὗ δαίμονες πολλοὶ 
καὶ παντοδαποί εἰσιν" εἷς δὲ τούτων ἐστὶ καὶ ὃ "Ἔ- 
qoc. Πατρὸς δὲ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τίνος ἐστὶ, καὶ μητρός; 

“Μακρότερον μὲν, ἔφη j διηγήσασθαι" ὅμως δέ σοι 
ἐρῶ, ὅτε γὰρ ἐγένετο ἡ ᾿ἀφροδίτη, εἱστιῶντο οἱ ϑεοὶ, 
ot τε ἄλλοι καὶ ὃ τῆς Μήτιδος υἱὸς Πόρος" ἐπειδὴ 
δὲ ἐδείπνησαν, προσαιτήσουσα, οἷον δὴ εὐωχίας οὔ- 
σης, ἀφέκετο ἡ 71ενέα. καὶ ἦν περὶ τὰς ϑύρας. ὃ οὖν 

πόρος μεϑυσϑεὶς τοῦ νέχταρος, (οἶνος γὰρ οὕπω 
Ἶν) sic τὸν τοῦ Διὸς κῆπον εἰσελθὼν, βεβαρημένος 

" εὖδεν. ἡ οὖν Πενία ἐπιβουλεύουσα, διὰ τὴν αὑτῆς 
ἀπορίαν, παιδίον ποιήσασϑαι ἐκ τοῦ Πόρου, κατα- 

κλένεταέ τὲ παρ αὐτῷ καὶ ἐκύησε τὸν Ἔρωτα. διὸ 
δὴ καὶ τῆς ̓φφροδίτης ἀκόλουθος καὶ ϑεράπων γέ- 
yovey ó “Ἔρως, γεννηϑεὶς iy τοῖς ἐχείγης γενεϑλίοις" 
καὶ ἅμα φύσει ἐραστὴς ὧν περὶ τὸ καλὸν, καὶ τῆς - 
“ἀφροδίτης καλῆς οὔσης. ἅτε οὖν Πόρου καὶ Πενί- 

ας υἱὸς ὧν ὁ Ἔρως, ἐν τοιαύτῃ τύχῃ καϑέστηκε, 
πρῶτον μὲν, πένης dsl ἐστι, καὶ πολλοῦ δεῖ ἅπα- 
λός τὸ καὶ καλὸς, οἷον οἵ πολλοὶ οἴονται, ἀλλὰ σκλη- 
οὸς, καὶ αὐχμηρὸς, καὶ ἀνυπόδητος, καὶ ἄοικος" χα“ 

μαιπετὴς ἀξὶ ὧν, καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ ϑύραις καὶ ἐν 
ὁδοῖς ὑπαιϑρίοις κοιμώμενος" τὴν τῆς μητῥὸς gb 

σιν ἔχων" δεὶ ἐνδείᾳ ξύγοικος. κατὰ δὲ αὖ τὸν πὰ- 

Ρ᾿ 
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τέρα, ἐπίβουλός ἐστε τοῖς ἀγαϑοῖς καὶ τοῖς καλοῖς, 
ἀνδρεῖος ὦ ὧν, καὶ ἕτης, καὶ σύντονος" ϑηρευτὴς δε» 
γὸς, ἀεί τινας πλέκων μηχανὰς, καὶ φρονήσεως. éne- 
ϑυμητὴς, xal πόριμος " φιλοσοφῶν dud παντὸς τοῦ βί- 
ev * δεινὸς γόης, καὶ φαρμακεὺς, καὶ σοφιστὴρ᾽ καὶ 
οὔτε ὡς ἀϑάνατος πέφυκεν, οὔτε ὡς ϑνητός" ἀλλὰ 
τοτὲ μὲν τῆς αὑτῆς ἡμέρας θάλλει τὸ καὶ ζῇ, ὅταν 
εὐπορήσῃ, τοτὲ δὲ ἀποϑνήσκει ' α΄λιν δὲ ἀναβιώσκχοε- 
ται, διοὶ τὴν τοῦ πατρὸς φύσιν. «τὸ δὲ ποριξόμενον 
ἀεὶ ὑπεκρεῖ. ὥστε οὔτε ἀπορεῖ Ἔρως ποτὲ, οὔτε 
πλουτεῖ. σοφίας τε αὖ καὶ ἀμαϑίέας ἐν μέσῳ ἐστίν. 
ἔχει γὰρ ὧδε" ϑεῶν οὐδεὺς φιλοσοφεῖ, οὐδ᾽ ἐπιϑυ- 
ui σσφὸς γενέσθαι. ἔστι γάρ. οὐδ᾽ εἰ τις ἄλλος σο- 

φὸς, οὐ φιλοσοφεῖ. οὐδ᾽ αὖ oj ἀμαϑεὶς “φιλοσοφοῦ- 
σιν, οὐδ᾽ ἐπιϑυμοῦσι σοφοὶ 7ενέσϑαι. αὐτὸ γὰρι τοῖ- 
τό ἐστε χαλεπὸν ἀμαϑία, τὸ μὴ ὅ ὅντᾳ καλὸν πᾷγα- 
ϑὸν μηδὲ φρόνιμον, δοκεῖν αὑτῷ εἶναι ἱκανόν. oUx- 
ovy ἐπιϑυμεῖ ὅ μὴ οἰόμενος ἐνδεὴς εἶναι οὗ ἂν μὴ 
οἴηται ἐπιδεῖσθαι. Τίγες οὖν, ἔφην ἐγὼ, ὦ “ιοτίμα, 
et φιλοσοφοῦντες, ; εἴ μήτε οὗ σρφοὶ, μὴτο os ἅμα- 
ϑεῖς; 4ῆλον δὴ, & ἔφη, τοῦτό y ἤδη καὶ παιδὶ, ὅτε οἱ 
μεταξὺ τούτων ἀμφοτέρων ὧν ἂν καὶ ὃ ἔ ἔρως. ἔστι 
γὰρ δὴ τῶν καλλίστων ἢ ] σοφία" Ἔρως δ᾽ ἐστὸν ἔρως 
περὶ τὸ καλόν. ὥστε ἀναγκαῖον pot φιλόσοφον 
εἶναι" φιλόσοφον δὲ ὄντα, μεταξὺ εἶναι σοφοῦ e) 
ἀμαϑοῦς. αἰτία δ᾽ αὐτῷ καὶ τούτων ἡ γένεσις. πα- 
τρὸς μὲν γὰρ σοφοῦ ἐστι war δ εὐπόρου, μητρὸς δὲ οὖσο- 

φῆς καὶ ὃ ἀπόρον. 5 ἡ μὲν οὖν φύσις τοῦ δαέμονος, ὦ φίλε 
“Σώκρατες, αὕτη. ὃν δὲ σὺ φήϑης Ἔρωτα εἶναι, 9av 
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μαστὸν οὐδὲν ἔπαϑες. φήϑης δὲ, ὡς ἐμοὶ. δοκεῖ, τε 
»μαιρομένῃ ἐξ ὧν λέγεις σὺ, τὸ ἐρώμενον, Ἔρωτα εἷ- 
yas, οὗ τὸ ἐρῶν. διὰ ταῦτα σοὶ, οἶμαι, πάγκαλος 
ἐφαΐνετο ó Ἔφως. καὶ γάρ ἐστε τὸ ἐραστὸν, τὸ τῷ 
ὄντι καλὸν καὶ ἁβρὸν καὶ τέλεον καὶ μακαριστόν"» 
τὸ δὲ γε ἐρῶν, ἄλλην ἰδέαν τοιαύτην ἔχον, οἵαν ἐγὼ 
διῆλϑον». Καὶ ἐγὼ εἶπον, Εἶεν δὴ, o ξένη. καλῶς 

. ydp λέγεις. τοιοῦτος ὧν ὃ ἢ Ἔρως tva χρείαν ἔ ἔχει τοῖς 
ἀνθρώποις; Τοῦτο δὴ μετὰ ταῦτ᾽, ἔφη νὦ “Σώκρα- 
τες, πειράσομαι σὲ διδάξαι. ἔστι μὲν γὰρ δὴ τοιοῦ» 
τος καὶ οὕτω γεγονὼς oͤ Ἔρως, ἔ ἔστι δὲ τῶν καλῶν, ὡς 

σὺ φής. s δέ τις ἡμᾶς ἔροιτο, Τί τῶν καλῶν ἐστεν ὅ 
"Ἔρως, ὦ Σώκρατές. τὸ καὶ Διοτίμα; ; ὧδε δὲ σαφέστε- 
ρον ἐρῶ, Ὃ ἐρῶν τῶν καλῶν, τί ἐρᾷ; Καὶ ἐγὼ εἶπον 
ὅτι γενόέσϑαι αὑτῷ. AAX ἔτι ποϑεῖ, ἔφη, ἢ ἀπόκρισις 
ἐρώτησιν τοιάνδε, Τί ἔσται ἐκείνῳ, ᾧ ἂν γένηται τὰ 
καλά; Οὐ πάνυ ἔφην ἔτε ἔχειν ἐγὼ πρὸς ταύτην τὴν 
ἐρώτησιν προχείρως ἀποκρίνεσθαι. ZA, ἔφη, ὥσπερ 
ἂν εἴτις μεταβαλὼν, ἀντὶ τοῦ καλοῦ τῷ ἀγαϑῷ χρὼ. 
pevos, πυνθάνοιτρ, Φέρε, ὦ “Σώκρατες, ἐρῶ, ó ἐρῶν 
τῶν ἀγαϑῶν, τί ἐρᾷ; Γενέσθαι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, αὑτῷ. 
Καὶ τί ἔσται ἐκείνῳ ᾧ 9 ἂν γένηται τἀγαϑά; Τοῦτ 
εὐπορώτερον, ἣν δ᾽ ijo, E ἔχω ἀποκρίνασϑαι, ὃ ὅτι εὐδαΐ- 
po ἔσται. Κτήσει γὰρ, ἔφη, ἀγαϑῶν, οἱ εὐδαίμονες, 
εὐδαίμονες. καὶ οὐκέτι προσδεῖ ἔρεσϑαι, iva δὲ 
βούλεται εὐδαίμων εἶναι ὁ βουλόμενος, ἀλλὲ τέλος δο-- 
κεῖ ἔχειν 5 ἢ ἀπόκρισις. ᾿Αληθῆ λέγεις, εἶπον ἐγώ. Tab- 
τὴν δὴ τὴν βούλησιν καὶ τὸν ἔρωτα τοῦτον πότερω 
κοινὸν οἷξε εἶναι πάντων ἀνϑρώπων, καὶ πάντας τῶ» 
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γαϑὰ βούλεσϑαι αὑτοῖς. — ; ἢ πῶς λέγεις; t οὔ. 
τῶς, ἣν δ᾽ ἐγώ" κοινὸν εἶνας πάντων. Τί δὴ οὗν, ἔφη, 
ὦ Σώχρατες, οὗ πάντας ἐρᾷν φαμεν, εἴπὲρ ye πάντες 

τῶν αὐτῶν ἐρῶσι, καὶ ἀεί; ἀλλὰ τινὰς φαμὲν ἐρᾶν, 
τοὺς δ᾽ οὔ; Θαυμάζω, ἦν δ᾽ ἐγὼ, καὶ αὐτός. ̓ Αλλὰ μὴ 

. ϑαύμαζ᾽, ἔφη" ἀφελόντες γὰρ ὅρα τοῦ ἔρωτος zi εἰ- 
δος, ὀνομάξομεν, τὸ τοῦ ὅλου ἐπιτιϑέντες ὄνομα, 
igorra - τὰ δὲ ἄλλα ἄλλοις καταχρώμεϑα ὀνόμασιν. 
Ὥσπερ τί; ἣν δ᾽ ἐγώ. “Ὥσπερ τόδε. ola o ὅτι ποίη- 
ois ἐστί τι πολὺ. ἡ ydo τοι ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἷς τὸ ὃν 
ἰόντε ὅτῳοῦν αἴης πᾶσα, ἐστὶ ποίησις. ὥστε καὶ ai 

ὑπὸ πάσαις ταῖς τέχναις ἐργασίαι, ποιήσεις εἰσέ" καὶ 
οὗ τούτων δημιουργοὶ πάντες, ποιηταί. 41593 λέγεις. 
HX δ ὅμως ἤδη ola? ὅτι οὗ καλοῦνται ποιηταὶ, ἀλλὰ 
ἄλλα ἔχουσιν ὀνόματα" ἀπὸ δὲ πάσης τῆς ποιήσεως 
ἕν μόριον ἀφορισϑὲν τό περὶ τὴν μουσικὴν καὶ τὰ 
μέτρο, τῷ τοῦ ὅλου ὀνόματι προσαγορεύεται. ποέη- 
σις γὰρ τοῦτο μόνον καλεῖται" καὶ οὗ ἔχοντες τοῦτο 
τὸ μόριον τῆς ποιήσεως, ποιηταί. ᾿4Αληϑῇ λέγεις, 
ἔφην. Οὕτω τοίνυν» καὶ περὶ τὸν ἔρωτα, τὸ μὲν κεφά- 
λαιον ἐστὶ πᾶσα ἡ τῶν ἀγαθῶν ἐπιϑυμία καὶ τοῦ 
εὐδαιμονεῖν, ὃ μέγιστός τε καὶ δολερὸς ἔρως παντί" 
ἀλλ᾽ oi μὲν ἄλλοι τρεπόμενοι πολλαχῆ ἐπὶ αὐτὸν, ἢ 
κατὰ χρηματισμὸν, ἢ κατὰ φιλογυμνασίαν, ἢ κατὰ 
φιλοσοφίαν, οὔτ᾽ ἐρᾷν καλοῦνται, οὔτ᾽ ἐρασταὶ" oi 
δὲ κατὰ ἕν τι εἶδος. ἰόντες καὶ ἐσπουδακότες, τὸ τοῦ 

ὅλου ὅ ὕνομα ἔχουσιν, ἔρωτά τὸ καὶ ἐρᾷν, καὶ ἐρασταὶ. 

Κινδυνεύεις ἀληϑῇ λέγειν, ἔφην ἐγώ. Καὶ λέγεται 

ἐν rs τις, ἔφη, λόγος, ὡς οὗ ἂν τὸ ἢ ἡμισν ἑαντῶ» Dy 

- 
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τῶσι», οὗτοι ἐρῶσιν. ὃ δ᾽ ἐμὸς λόγος ibm. ἡμίσεος 
φησὶν εἶναι τὸν ἔρωτα, οὔτε ὅλου" ἐὰν ' μὴ τυγχάνῃ 
γέ που, ὦ ἑταῖρε, ἀγαϑὸν ὄν. ἐπεὶ αὑτῶν τε καὶ πό- 
δας καὶ χεῖρας ἐθέλουσιν ἀποτέμνεσθαι. oí ἄνϑρω- 
ποι, ἐὰν αὐτοῖς δοκῇ τὰ ἑαυτῶν πονηρὰ εἶναι. οὐ 
γὰρ τὸ ἑαυτῶν, οἶμαί, ἕχαστοι ἀσπάζονται" εἰ μὴ εἴ - 
τις τὸ μὲν ἀγαϑὸν οἰκεῖον καλεῖ καὶ ξαυτοῦ ̂  τὸ δὲ 
κακὸν, ἀλλότριον. ὡς οὐδέν γε ἄλλο ἐστὴν οὗ ἐρῶσιν 
ἄνϑρωποι, ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ. ἢ σοι δοκοῦσι; ; “Μὰ Δὲ 
οὐχ ἔμοιγε, ἦν δ᾽ ἐγώ. 2g οὖν ἤδη οὕτως ἁπλοῦν 
ἐστι λέγειν , ὅτι οἱ ἄνϑρωποι τοῦ ἀγαϑοῦ ἐρῶσι; 
ναὶ, ἔφην. Τί δέ; ἐ; ov προσϑετέον», ἔφη, ὅτι καὶ εἰς 
ναι τὸ ἀγαϑὸν αὑτοῖς ἐρῶσι; Προσϑετέον. "4g οὗν, 
ἔφη, καὶ οὐ μόνον εἶναι, ἀλλὰ ἀεὶ εἶναι; Καὶ τοῦτο 
προσϑετέον. Ἔστιν ἄρα ξυλλήβδην, ἔφη, ὃ ἔρως τοῦ - 
τὸ ἀγαϑὸν αὑτῷ εἶναι ἀεί. ᾿ἀληϑέστατα, ἔφην ἐγὼ, 
λέγεις. Ὅτε δὴ τοῦτο ὃ ἔρως ἐστὶν ἀεὶ, ἤδη τῶν τίνα - 
τρόπον διωκόντων αὐτὸν, καὶ ἐν τίνι πράξει, ἡ σπου- 
δὴ καὶ ἡ σύστασις, ἔρως ἂν καλοῖτο; τί τοῦτο τυγ- 
χάνει ὃν τὸ ἔργον, ἔχεις εἰπεῖν; Οὐ μέντ᾽ ἄν σε, ἔφην 
ἐγὼ, ὦ Aiotiuc, ἐθαύμαζον ἐπὶ σοφίᾳ, καὶ ἐφοίτων 
παρά σε αὑτὰ ταῦτα μαϑησόμενος. A ἐγώ σοι, 
ἔφη, ἐρῶ. ἔστι γὰρ τοῦτο τόκος ἐν καλῷ, καὶ ματὰ 
τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν. Μαντείας, ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
δεῖται 0, τε ποτὲ λέγεις " καὶ οὗ μανϑάνω. AM ἐγὼ 
ἤδη σαφέστερον. ἐρῶ. κύουσι yaQ, ἔφη, ὧ “Σύχρατες, 
πάντες ἄνθρωποι καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ xato τὴν 
ψυχὴν καὶ ἐπειδὰν ἔν τινε ἡλικίᾳ γένωνται, τίκτειν 
ἐπιϑυμεῖ ἡμῶν ἡ φύσις. τίκτειν δὲ ἐν μὲν αἰσχρῷ οὐ. 
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δύναται, ἐν δὲ τῷ καλῷ. ἡ γὰρ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς 
συνουσία τόκος ἐστέν. ἔστι δὲ τοῦτο ϑεῖον» τὸ ngà- 
yuu* καὶ τοῦτο ἐν ϑνητῷ ὄντι τῷ ζώῳ ἀϑάνατόν 
ἐστιν, 7| κύησις καὶ ἡ γέννησις. ταῦτα δ᾽ ἐν τῷ ἄ- 

. ναρμόστῳ ἀδύνατον γενέσϑαι. ἀνάρμοστον δ᾽ ἐστὶ 
τὸ αἰσχρὸν παντὶ τῷ ϑείῳ" 10593 καλὸν, ἁρμόττον. 
Moiga οὖν xol Εἰλείϑυια 1 καλλονή ἐστι τῇ γενέ- 
σεν. διὰ ταῦνα ὅταν μὲν καλῷ προσπελάξη τὸ κυοῦν, 
ἵλεών τε δὴ γίγνεται, καὶ εὐφραινόμενον διαχεῖται, 
καὶ τίκτει Te καὶ γεννᾷ" ὅταν δὲ αἰσχρῷ, σκυϑρω- 
πόν τὸ καὶ λυπούμενον συσπειρᾶται, καὶ ἀποτρέπε- 
ται, καὶ ἀνειλεῖται, καὶ οὗ γεκνᾷ, ἀλλὰ ἔσχον τὸ 

 πύημα χαλεπῶς φέρει. ὅϑεν δὴ τῷ κυοῦντί τὸ καὶ 
ἤδη σπαργῶντι πολλὴ ἡ ποίησις γέγονε περὲ τὸ κα- 
λὸν, διὰ τὸ μεγάλης ὠδῖνος ἀπολύειν τὸν ἔχοντα. 
ἔστι ydg, ὦ Σώκρατες, ἔφη, οὗ τοῦ καλοῦ ἔρως, ὡς 
σὺ οἴει. AM τί μήν; Τῆς γεννήσεως καὶ τοῦ τόκου 
ἐν τῷ καλῷ. Εἶεν, ἤν δ᾽ ἐγώ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
τὶ δὴ οὖν τῆς γεννήσεως; Ὅτι ἀειγενές ἐστι καὶ d- 
ϑάνατον, ὡς ϑνητῷ, ἡ γέννησις. ἀϑανασίας δὲ &va- 
yxaioy ἐπιθυμεῖν μετὰ ἀγαϑοῦ, ἐκ τῶν ὡμολογημέ- 
vw», εἴπερ τοῦ ἀγαθοῦ ξαυτῷ εἶναι ἀεὶ ἔρως ἐστίν. 
ἀναγκαῖον δὴ, ἐκ τούτου τοῦ λόγου, καὶ τῆς ἀϑα- 
νασίας τὸν Ἔρωτα εἶναι. ταῦτά τὸ οὖν πάντα ἐδί- 
δασκέ με, ὅπότε περὶ τῶν ἐρωτικῶν λόγους ποιοῖτο" 
καί ποτὰ ἤρετο, Τί ol, ὦ “Σώκρατες, αἴτιον εἶναι 
τούτου τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ἐπιϑυμίας; ἢ οὖκ αἷ- 
σϑάνῃ ὡς δεινῶς διατέϑεται πάντα τὰ ϑηρία, ἐπεν" 
δὰν γεννᾷν ἐπιθυμήσῃ, καὶ τὰ πεζὰ καὶ τὰ πτηνὰ, 

-- 
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νοσοῦντά τε ndvra καὶ ἐρωτιπῶς διατιϑέμενα ; πρῶ- 
TOY μὲν, περὶ τὸ ξυμμιγῆναι ἀλλήλοις, ἔπειτα περὶ 
τὴν τροφὴν τοῦ γενομένόυ" καὶ ἕτοιμά ἐστιν ὑπὲρ 
τούτων καὶ διαμάχεσϑαι τὰ ἀσϑενέστατα τοῖς ἰσχυ- — 
ροτάτοις, καὶ ὑπεραποϑνήσκειν, καὶ αὐτὰ τῷ λεμῷ 
παρατεινόμενα, ὥστ᾽ ἐκεῖνα ἐκτρέφειν, καὶ ἀλλο πᾶν 
ποιοῦντα. τοὺς μὲν γὰρ ἀνθρώπους, ἔ ἔφη, olow ἂν 
τις ἐκ λογισμοῦ ταῦτα ποιεῖν" τὰ δὲ ϑηρία τίς αἷ- 
τία οὕτως ἐρωτιριῶς διατίϑεσθϑαι, ἔχεις λέγειν; Καὶ c 
ὀχὼ ἃ ἂν ἔλεγον ὅτι οὐκ εἰδείην. Ἢ δ᾽ εἶπε, “ιανοῇ 
οὖν δεινὸς ποτὲ γενήσεσϑαι τὰ ἐρωτικὰ, ἐὰν ταῖτα 
ἀὴ $yyojjc P id διὰ ταῦτά τοι, ὦ «Πιοτίμα, ὅπερ 
νῦν» δὴ εἶπον, παρά 08 ἥκω, γνοὺς ὅτι διδασκάλων 
δέομαι. ἀλλά. μοι λέγε καὶ τούτων τὴν αἰτίαν, καὶ 
τῶν ἄλλων τῶν περὲ TG ἐρωτικά, Εἰ τοίνυν, ἔφη, 
πιστεύεις ἐκείνου sivos φύσει τὸν à ἔρωτα, οὗ πολλά- 

xig ὡμολογήκαμεν, μὴ ϑαύμαζε. ἐνταῦϑα γὰρ τὸν 
αὐτὸν ἐκείνῳ λόγον ἢ ϑνητὴ φύσις ζητεῖ κατὰ τὸ 
δυνατὸν ἀεί τὸ εἶναι καὶ ἀθάνατος. δύναται δὲ ταὖὺ- 
τῃ μόνον τῇ γενέσει, ὅτι ἀεὶ καταλείπει ἕτερον νέον 
ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ. “ἐπεὶ καὶ ἕν ἕκαστον τῶν ζώων 
ζῇν καλεῖται, καὶ εἶναι τὸ αὐτό" οἷον ἐκ παιδαρίου 
ὅ αὐτὸς λέγεται, ἕως. ἂν πρεσβύτης γένηται" οὗτος. 
μέντοι οὐδέποτε τὰ αὐτὰ ἔχων ἐν ἑαυτῷ, ὅμως ὃ αὖ- 
τὸς καλεῖται, ἀλλὰ νέος ἀεὶ γιγνόμενος, τὰ δὲ ἀπολ- 

λὺς, καὶ κατὰ τὸς τρέχας , καὶ σάρκα, καὶ ὀστᾶ, καὶ 

αἷμα, καὶ ξύμπαν τὸ σῶμα. καὶ μὴ ὅτι κατὰ τὸ σῶ- 
' pa; ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ψυχήν" oi τρόποι, tà ἤϑη, 

δόξαι, ἐπιϑυμέαι, ἡδοναὶ, λύπαι, φόβοι, τούτων ἕκα- 
- Ra: 

- 
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στα οὐδέποτε τὰ αὐτὰ πάρεστιν ἑκάστῳ" ἄλλα τὰ 
μὲν γέγνεται, τὸ δὲ ἀπόλλυται. πολὺ δὲ τούτων ἀτο- 
πώτερόν ἐστιν , ὅτι καὶ αἱ ἐπιστῆμαι, μὴ ὅτι αἵ μὲν 
γίγνονται, αἱ δὲ ἀπόλλυνται ἡμῖν" καὶ οὐδέποτε oi 
αὐτοὶ ἐσμὲν οὐδὲ κατὰ τὰς ἐπιστήμας" ἀλλὰ xai 
pla ἑκάστη τῶν ἐπιστημῶν ταὐτὸν πάσχει. ὃ γὰρ κα- 
λεῖται μελετᾷν, ὡς ἐξιούσης ἐστὶ τῆς ἐπιστήμης. λήϑη 
γὰρ, ἐπιστήμης ἔξοδος" μελέτη δὲ πάλιν καινὴν ἐμ 
ποιοῦσα ἀντὶ τῆς ἀπιούσης μνήμην, σώζει τὴν ἐπι 

 στήμην᾽ ὥστε τὴν αὐτὴν δοκεῖν εἶναι. TOUTQ γὰρ τῷ 
τρόπῳ πᾶν τὸ ϑνητὸν σώξεται, oV τῷ παντάπασι τὸ 

αὐτὸ ἀεὶ εἶγαι, ὥσπερ τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ τῷ τὸ ἀπιὸν 
καὶ παλαιούμενον, ἕτερον »έον ἐγκαταλιπεῖν , οἷο» 
αὐτὸ ἦν. ταύτη τῇ μηχανῇ, ,0 Σώκρατες, E ἐφῆ, ϑνη 

τὸν ἀϑανασίας μετέχει, καὶ σῶμα, καὶ τἄλλα πάν. 
ταν ἀϑάνατον δὲ, ἄλλῃ. μὴ οὖν ϑαὺμαξι, εἰ τὸ αὖ. 

τοῦ ἀποβλάστημα φύσει πᾶν τιμᾷ. ἀϑανασίας γὰρ 
χάριν παντὶ αὕτη ἡ σπουδὴ καὶ ὃ Ἔρως € ἕπεται. Καὶ 
ἐχὼ, ἀκούσας τὸν λόγον, ἐθαὑμασά τε καὶ εἶπον, 

Εἶεν, ἢν. δ᾽ ἐγὼ, t σοφωτάτη .,4ιοτίμα, ταῦτα ὡς d- 
ληϑῶς οὕτως ἔχει; j Koi 1, ὥσπερ οἱ τέλειοι σοφι- 

σταὶ, EU σϑι, ἔφη, ὧ “Σώκρατες. ἐπεί γε καὶ τῶν 

ἀνϑρώπων εἰ ἐϑέλεις εἰς τὴν φιλοτιμίαν βλέψαι, 9uv- 
μάζοις ἂν τῆς ἀλογίας περὲ ἃ ἐγὼ εἴρηκα, εἰ μὴ ἐν- 
νοεῖς, ἐνθυμηϑεὶς ὡς δεινῶς διάκεινται ἔρωτι τοῦ 
ὀνομαστοὶ γενέσϑαι, καὶ κλέος εἷς τὸν ἀεὶ χρόνον a- 
ϑάνατον καταϑέσθαι" καὶ ὑπὲρ τούτου κινδύνους 
τὸ κινδυνεύειν ἕτοιμοι εἰσὶ πάντες, μᾶλλον ἢ $ ὑπὲρ 
τῶν Tenn , καὶ χρήματ᾽ ἀναλίσκειν , καὶ πόνους 
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πονεῖν οὐστινασοῦν, καὶ ὑπεραποθϑνήσκειν. m 
οἴεε σὺ, ἔφη, - Ἄλκηστιν ὑπὲρ ᾿Αδμήτον ἀποϑα- 
γεῖν ἂν, ἢ ̓Αχιλλέα Πατρόκλῳ ἐπαποθανεῖν, ἢ προ- 
αποϑανεῖν ἂν τὸν ἡμέτερον Κόδρον ὑπὲρ τῆς βασι-. 
λείας τῶν παίδων, μὴ οἱομένους ἀϑάνατον- μνήμην 

΄ ἄρετῆς περὶ αὑτῶν ἔσεσθαι, ἣν νῦν ἡμεῖς ἔχομεν; 
Πολλοῦ ys δεῖ, ἔφη" ἀλλ᾽, οἶμαι, ὑπὲρ ἀρετῆς ἀϑα- 
νάτου καὶ τοιαύτης δόξης εὐκλεοῦς πάντες πάντα 

ποιοῦσιν" ὅσῳ ἂν ἀμείνους ὥσι, τοσούτῳ μᾶλλον. 
τοῦ γὰρ ἀϑανάτου ἐρῶσι». οἵ μὲν οὖν ἐγκύμονες, 
ἔφη, κατὰ σώματα ὄντες, πρὸς τὰς γυναῖκας μᾶλλον 
τρέπονται, καὶ ταὑτῃ ἐρωτικοὶ εἰσι, διὰ παιδογονί- 
ας ἀϑανασίαν καὶ μνήμην καὶ εὐδαιμονίαν, ὡς οἷ- 
ονται, αὑτοῖς εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον πάντα ποριζό- 
μενοι" ob δὲ κατὰ τὴν ψυχή». εἰσὶ ydg οὖν, ἔφη, οὗ 
καὶ ἐν ταῖς ψυχαῖς κυοῦσιν ἔτι μᾶλλον ἢ ἢ ἐν τοῖς σώ- 

μασιν, ἃ ψυχῇ προσήκει καὶ κυῆσαι καὶ κυεῖν. τὶ 
ovv προσήκει; ; φρόνησίν τε καὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν". 
ὧν δὴ εἶσι καὶ oi πάντες ποιηταὶ γεννήτορες, καὶ τῶν 
δημιουργῶν ὃ ὅσοι λέγονται εὗὑρετικοὺ εἶναι, πολὺ δὲ 
μεγίστη εἶναι, ἔφη, καὶ καλλέστη τῆς φρονήσεως, ἥ 
περὶ τὰς τῶν πόλεών τε καὶ οἰκήσεων διακόσμησις" 
ἢ δὴ ὄνομά ἐστι σωφροσύνη τε καὶ δικαιοσύνη. τοὗ- 
των» δ᾽ αὖ ὅτάν τις ἐκ νέου ἐγκύμων ἢ τὴν ψυχὴν, 
ϑεῖος ὧν, καὶ ἡκούσης τῆς ἡλικίας τίκτειν τε yai γεν- 
»ἂν ἤδη ἐπιϑυμεῖ. ζητεῖ δὴ, οἶμαι, καὶ οὗτος περιῖ-᾿ 
ὧν τὸ καλὸν ἐν ᾧ ἂν γεννήσειεν. ἐν τῷ γὰρ αἰσχρῷ 
οὐδέποτε γεννήσει. τὰ τὸ οὖν σώματα vd καλὰ μᾶλ- 
1ον ἢ τὰ αἰσχρὰ ἀσπάδται, ἅτε κνῶν" καὶ ἐὰν dv- 
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τύχῃ ψυχῇ καλὴ καὶ γενναΐᾳ καὶ εὐφυεῖ, πάνυ δὴ 
᾿ἄσπάζεται τὸ ξυναμφότερον. καὶ πρὸς toUto»-zó» 
ἄνθρωπον εὐϑὺς εὐπορεῖ λόγων περὶ ἀρετῆς, καὶ πὸ- 
"ρὲ οἷον χρὴ εἶναι τὸν ἄνδρα τὸν ἀγαϑὰν, καὶ ἃ ἐπι- 
τηδεύειν, καὶ ἐπιχειρεῖ παιδεύειν. ἁπτόμενος γὰρ, οἷ- 
μαι, τοῦ καλοῦ, καὶ ὁμιλῶν αὐτῷ, ἃ πάλαι ἐκύει, 
τίκτει καὶ γεννᾷ, καὶ ἀπὼν καὶ παρὼν μεμνημένος, 
καὶ τὸ γεννηϑὲν συνεκτρέφει κοινῇ ust ἐκείνου. ὦσιε 
πολὺ μείζω κοινωνίαν τῆς τῶν παίδων πρὸς ἀλλή- 
λους oi τοιοῦτοι ἴσχουσι, καὶ φιλέαν βεβαιοτέραν, 
dte καλλιόνων καὶ ἀϑανατωτέρων παέΐδων κεκοινω- 
νηκότες. καὶ πᾶς ἂν “δέξαιτο ἑαυτῷ τοιούτους παῖδας 

μᾶλλον γεγονέναι, ἢ τοὺς ἀνϑρωπένους " καὶ εἷς Ὅ.. 
ucpo» ἀποβλέψας καὶ Hulodo», καὶ τοὺς ἄλλους 
ποιητὰς τοὺς ἀγαϑοὺς ζηλῶν, οἷα ἔκγονα ἑαυτῶν κα- 
ταλείπουσιν, ἃ ἐκείνοις ἀϑάνατον κλέος καὶ μνήμην 
παρέχεται, αὑτὰ τοιαῦτα ὄντα " si δὲ βούλει, ἔφη, 
οἵους “ἀνκοῦργος παῖδας κατελείπετο ἐν “αχεδαίμο- 
νι σωτῆρας τῆς «Παπεδαίμονος, καὶ, ὡς ὅπος εἰπεῖν, 
τῆς “Ελλάδος. τίμιος δὲ map ὑμῖν καὶ Σύλων διὰ τὴν 
τῶν νόμων γέννησιν, καὶ ἄλλοι ἄλλοϑι πολλαχοῦ ἂν- 
δρες, καὶ ἐν Ἕλλησι καὶ ἐν βαρβάροις, πολλὰ καὶ 

καλὰ ἀποφῃνάμενοι ἔργα, γεννήσαντες παντοίαν d- 
φετήν. ὧν καὶ ἱερὰ πολλὰ ἤδη γέγονε διὰ τοὺς τοιοὺ- 
τους παῖδας διὰ δὲ τοὺς ἀνθρωπίνους, οὐδενός πω. 
Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐρωτικὰ ἴσως, ὦ “Σώκρατες, "πἂν 

σὺ βνυηϑείης" τὼ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτικὰ, ὧν ἕνεκα 
καὶ ταῦτά ἐστιν, ἐάν τις ρϑῶς μετίῃ, ovx olà^ εἰ oi- 
der ἂν εἴης, ἐρῶ μὲν οὖν. ἔφη, ἐγὼ, καὶ προϑυμέαρ᾽ 



bed. CONVIVIVM. 263 

οὐδὲν ἀπολείψω" πειρῶ δὲ ἕπεσθαι, ἂν οἷός τε ἧς. 
δεῖ γὰρ, ἔφη, τὸν ὀρϑῶς ἐόντα ἐπὶ τοῦτο πρᾶγμα, 
ἄρχεσϑαι μὲν νέον ὄντα ἰέναι ini τὰ καλὰ σώματα" 
καὶ πρῶτον μὲν, ἐὼν ὀρϑῶς ἡγῆται ó ἡγούμενος, évéc 
αὐτὸν σώματος ἐρᾷν, καὶ ἐνταῦϑα γεννᾷν λόγους 
καλοὺς" ἔπειτα δὲ αὐτὸν κατανοῆσαι ὅτι τὸ κάλλος 
τὸ ἐπὶ διφοῦν σώματι, τῷ ἐπὶ ἑτέρῳ σώματι ἀδελφόν 
ἐστι. καὶ εἰ δεῖ διώκειν τὸ ἐπὶ εἴδει καλὸν, πολλὴ ὁ &-, . 
y0Lx μὴ οὐχ ἕν τὸ καὶ ταὐτὸν ἡγεῖσθαι τὸ ἐπὶ πᾶσι 
zoig σώμασι κάλλος. τοῦτο δ᾽ ἐννοήσαντα, καταστῆ- 

»γαν πάντων τῶν καλῶν σωμάτων ἐραστὴν " ἑνὸς δὲ τὸ 
σφόδρα τοῦτο χαλάσαι, καταφρονήσαντα καὶ σμι- 

΄ φρὸν ἡγησάμενον. μετὰ δὲ ταῦτα, τὸ ἐν ταῖς ψυχαῖς 
κάλλος τιμιώτερον ἡγήσασϑαι τοῦ ἐν τῷ σώματι. 
ὥστε καὶ ἂν ἐπιεικὴς ὧν τὴν ψυχὴν τις, xa) ἐὰν σμι- 

κρὸν ἄνϑος ἔχῃ, ἐξαρκεῖν αὐτῷ, καὶ ἐρᾷν, καὶ κὴδε- 
σϑαι, καὶ τίκτειν λόγους τοιούτους καὶ ζητεῖν, οἵτι- 
V&c ποιήσουσι βελτίους τοὺς νέους" ἵνα ἀναγκασϑῇῃ 
αὖ ϑεάσασϑαι τὸ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ τοῖς νό- 
μοις καλὸν, καὶ τοῦτ᾽ ἰδεῖν ὅτι πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ξυγ- 
γενές ἐστε" iva τὸ περὶ τὸ σῶμα καλὸν, auixgór τι 
ἡγήσηται εἶναι. μετὰ δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα, ἐπὶ τὰς 
ἐπιστήμας ἀγαγεῖν" ἵνα ἴδῃ αὖ ἐπιστημῶν κάλλος, 
καὶ βλέπων πρὸς πολὺ ἤδη τὸ καλὸν, μηκέτι τὸ παρ᾿ 
ἑνὶ, ὥσπερ οἰκέτης ἀγαπῶν παιδαρίου, κάλλος, ἢ, ἀν- 
ϑρώπου τινὸς, ἢ ἐπιτηδεύματος ἑνὸς, δουλεύων, φαῦ- 
λος ἢ καὶ σμικρολόγος" ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ πολὺ πέλαγος τε- 
τραμμένος τοῦ καλοῦ, καὶ ϑεωρῶν πολλοὺς καὶ κα- 

-/ 1olg λόγους καὶ μεγαλοπρεπεῖς τέκτῃ καὶ διανοήμα 
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τα ἐν φιλοσοφίᾳ ἀφϑόνῳ ἕως à» ἐνταῦϑα ῥωσϑεὶς 
καὶ αὐξηϑεὶς κατίδῃ τινὰ ἐπιστήμην μίαν τοιαύτην, 
ἢ ἐστε καλοῦ τοιοῦδε. πειρῶ δέ μοι, ἔφη, τὸν νοῦν- 
προσέχειν ὡς οἷόντε μάλιστα. ὃς γὰρ ἂν μέχρις ἐν» 
ταῦϑα πρὸς rd ἐρωτικὰ παιδαγωγηθῇ, ϑεώμενος 
ἐφεξῆς τὸ καὶ ὀρϑῶς τὰ καλὰ, πρὸς τέλος ἤδη ἰὼν 
τῶν ἐρωτικῷν, ἐξαίφνης κατόψεται τὶ ϑαυμαστὸν τὴν 

Ι φύσιν καλόν" τοῦτο ἐκεῖνο, ὦ Σώκρατες, οὗ δὴ ἕνεκα 
καὶ oi ἔμπροσϑεν πάντες πόνοι ἡσᾶν" πρῶτον μὲν, 
ἀεὶ ὃν, καὶ οὔτε γιγνόμενον « οὔτε ἀπολλύμενον, οὔτε 
᾿αὐξανόμενον οὔτε φϑῖνο»" ἔπειτα, οὐ τῇ μὲν καλὸν, 
τῇ δ᾽ αἰσχρόν" οὐδὲ τοτὲ μὲν, τοτὲ δ᾽ οὔ" οὐδὲ πρὸς 
μὲν τὸ, καλὸν, πρὸς δὲ τὸ, αἰσχρόν" οὐδ᾽ ἔνϑα μὲν, 
καλὸν, ἔνϑα δὲ, αἰσχρόν" ὡς τισὶ μὲν ὃν καλὸν, τισὶ 

δὲ αἰσχρόν. οὐδ᾽ αὖ φαντασϑήσεται αὐτὸ τὸ καλὸν, 
οἷον πρόσωπόν τι, οὐδὲ χεῖρες, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν, ὧν 
σῶμα μετέχει" οὐδὲ τις λόγος, οὐδὲ τις ἐπιστήμη. oU- 
δὲ που ὃν ἐν ἑτέρῳ τινὲ, οἷον ἐν ζώῳ, ἢ ἐν γῇ, ἢ ἐν 
οὐρανῷ, ἢ ἔν to ἄλλῳ" ἀλλὰ αὐτὸ xaÓ αὑτὸ μεϑ' 
αὑτοῦ μονοειδὲς ἀεὶ ὄν. τὰ δὲ ἄλλα: πάντα καλὰ, 
ἐκείνου μετέχοντα τρόπον τινὰ τοιοῦτον, οἷον, γι- 
γνομένων τὸ τῶν ἄλλων καὶ ἀπολλυμόνων, μηδὲν 
ἐκείνῳ μήτέ τὸ πλέον μὴτε ἔλαττον γίγνεσθαι, μηδὲ 
πάσχειν μηδέν. ὅταν δὲ δὴ τις ἀπὸ τῶνδε, διὰ τὸ 
ὀρϑῶς παιδεραστεῖν, ἐπανιὼν, ἐκεῖνο τὸ κἀλὸν ἄρ- 
χηται καϑορᾷν, σχεδὸν ἄν τε ἅπτοιτο τοῦ τέλους. 
τοῦτο 90 δή ἐστι τὸ ὀρϑῶς ini τὰ ἐρωτικαὶ ἐέγαις 

ἢ ὑπ᾽ ἄλλου ἄγεσϑαι, j ἀρχόμενον. ἀπὸ τῶνδε τῶν κα- 
1ῶν ἐκείνου ἕνεκα τοῦ καλοῦ, ἀεὶ ἐπανιέναι" ὥσπερ 

| 
| 
| 
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ἐπαναβαϑμοῖς χρώμενον ἀπὸ ἑνὸς ἐπὶ δύο, καὶ ἀπὸ 
δυεῖν Eni πάντα τὰ καλὰ σώματα, καὶ ἀπὸ τῶν κα- 
λῶν σωμάτων ἐπὶ τὰ καλὰ ἐπιτηδεύματα, καὶ ἀπὸ 
τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων dn) τὼ καλὰ μαϑήματα' 
ἔστ᾽ à» ἀπὸ τῶν μαϑημάτων ἐπὶ ἐκεῖνο τὸ μάϑημα 
τελευτήσῃ, O ἐστιν οὐχ ἄλλου ἢ αὐτοῦ ἐκείνου τοῦ 
καλοῦ μάϑημα, καὶ γνῷ αὐτὸ τελευτῶν ὅ ἐστι κα- 
λόν. ἐνταῦϑα τοῦ βίου, ὦ φίλε Σώχρατες, ἔφη ἡ 
Ἵαντινικὴ ξένη, εἴπέρ. που ἄλλοϑι, βιωτὸν ἀνϑρὼν 
no, Otouivo αὐτὸ τὸ καλόν. ὃ ἐάν ποτὲ ἔδῃης, οὗ 
κατὼ χρυσίον τε καὶ σϑῆτα, καὶ τοὺς καλοὺς παῖν 

Od te καὶ νεανίσκους δόξει σοὶ εἶναι" oU; νῦν ὁρῶν 
ἐχπέπληξαι , καὶ E ἕτοιμος εἶ καὶ σὺ, καὶ ἄλλοι πολλοὲ 
δρῶντες τὰ παιδικὰ, καὶ ξυνόντες à ἀεὶ αὐτοῖς, εἴπως 
οἷόντ᾽ ἦν, μήτε ἐσϑέδιν, μήτε πίνειν, ἀλλὰ ϑεᾶσθϑαι 
μόνον καὶ ξυνεῖναι. τί δῆτα, ἔφη, οἰόμεϑα, sro γέ- 
φοιτὸ αὐτὸ τὸ καλὸν ἰδεῖν εἰλικρινὲς, καϑαρὸν, ἄμε» 
xto», ἀλλὰ μὴ ἀνάπλεων σαρκῶν τε ἀνθρωπίνων καὶ 
χρωμάτων, καὶ ἄλλης πολλῆς φλυαρίας ϑνητῆς, ἀλλ᾽ 
αὐτὸ τὸ ϑεῖον, καλὸν δύναιτο μονοειδὲς κατιδεῖν; 
&g οἴει, ἔφη, φαῦλον βίον γίγνεσθαι ἐκεῖσε βλέπο»- 
τὸς ἀνϑρώπανυ, καὶ ἐκεῖνο ὃ δεῖ ϑεωμένου, καὶ ξυ»- 
ὄντος αὐτῷ; ἢ οὐκ ἐνθυμῇ, ἔφη, ὅτι ἐνταῦϑα αὖ- 
τῷ μοναχοῦ γενήσεται, δρῶντι 9 ὁρατὸν τὸ καλὸν, 
τίκτειν οὖκ εἴδωλα ἀρετῆς, ἅτε οὐκ εἰδώλου ἐφαπτο. 
μένῳ, ἀλλ᾽ ἀληϑῆ, ἅτε τοῦ ἀληϑοῦς ἐφαπτομένῳ". 
τεχόντι δὲ ἀρετὴν ἀληϑῆ, καὶ ϑρεψαμένῳ, ὑπάρχει 
ϑεοφιλεῖ γενέσθαι , καὶ, εἴπέρ τῳ ἄλλῳ ἀνθρώπῳ, 
ἀϑανάτῳ καὶ ἐκείνῳ. Ταῦτα δὴ, ὦ Φαϊδρὲ τε καὶ οἱ 
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ἄλλοι, ἔφη μὲν Διοτέμα, πέπεισμαι δ᾽ ἐγὼ" rmt 
σμένος δὲ πειρῶμαι καὶ τοὺς ἄλλους πείϑειν, ὅτι 
τούτου τοῦ κτήματος τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει συνεργὸν 
ἀμείνω Ἔρωτος ovx ἄν τις ῥᾳδίως λάβοι. δεὸ δὴ 
ἔγωγε qui χρῆναι πάντα ἄνδρα τὸν Ἔρωτα τιμᾷν" 
xa) αὐτὸς τιμῶ τὰ ἐρωτικὰ, καὶ διαφερύντως ἀσκῶ, 
20$ τοῖς ἄλλοις παρακελεύομαι, καὶ νῦν τε καὶ ἀεὶ 
ἐγκωμιάζω τὴν δύναμιν καὶ ἀνδρίαν τοῦ "Zipenoc 
καϑ' ὅσον oldaT εἰμί, τοῦτο» οὖν τὸν λόγον, ὦ Φαῖ- 
gs, εἰ μὲν βούλει, ὡς ἐγκώμιον εἷς Ἔρωτα νόμισον 
εἰρῆσθαι" εἰ δὲ, δ, τι καὶ ὅπη χαίρεις ὀνομάζῳν, 

᾿ τοῦτο ὀνόμαζε. Εἰπόντος δὲ ταῦτα τοῦ Σωχράτους, 
τοὺς μὲν, ἐπαινεῖν, τὸν δὲ ᾿Δἀριστοφάνην λέγειν τὶ 
ἐπιχειρεῖν, ὅτι ἐμνήσθη αὐτοῦ λέγων Ó Σωκράτης 
περὶ. τοῦ λόγου" καὶ ἐξαίφνης τὴν αὕλειον ϑύραν 
προτουμένην πολὺν ψόφον παρασχεῖν, ὡς κωμαστῶν 
καὶ αὐλητρίδος φωνὴν ἀκούειν. τὸν οὖν AydOwwa, 

᾿ Παῖδες, φάναι, οὗ σκέψεσϑε; καὶ ἐὰν μὲν τις τῶν 

ἐπιτηδείων 5, καλεῖτε". εἰ δὲ μὴ, λέγετε ὅτι οὗ πένο- 
. μεν, ἀλλὰ ἀναπαυόμεϑα ἤδη. Καὶ οὐ πολὺ ὕστερον 

᾿Αλκιβιάδου τὴν φωνὴν ἀκούειν ἐν τῇ αὐλῇ σφόδρα 
μεϑύοντος, καὶ μέγα βοῶντος" καὶ ἐρωτῶντος ὅπου 
λαγάϑων, καὶ κελεύοντος ἄγειν παρ᾽ ̓ 4γάϑωνα. ἄγειν 
οὖν αὑτὸν παρὰ σφᾶς τὴν τε αὐλητρίδα ὑπολαβοῦ- 
σαν, καὶ ἄλλους τινὰς τῶν ἀκολούϑων, καὶ ἐπιστῆ- 
ναι ἐπὶ τὰς ϑύρας ἐστεφανωμένον αὐτὸν κιττοῦ τινι 
στεφάνῳ δασεῖ καὶ ἴων, καὶ ταινίας ἔχοντα dni τῆς 
κεφαλῆς πάνυ πολλάς" καὶ εἰπεῖ», Ανδρὲς χαίρετε. 
μρϑύοντα ἄνδρα πάνυ σφόδρα δέξασϑε συμπότην. 

! 
x 
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5 ἢ ἀπίωμεν ἀναδήσαντες μόνον “4γάϑωνα, ἐφ ὅπερ 
ἤλθομεν. ἐγὼ γάρτοι, φάναι j ἀϑὲς μὲν οὐχ. older 
ἐγενόμην ἀφικέσθαι" νῦν δὲ ἥκω ἐπὶ τῇ κεφαλῇ 
ἔχων τὰς ταινίας, ἵνα ἀπὸ τῆς ἐμῆς κεφαλῆς τὴν τοῦ 
σοφωτάτου καὶ καλλίστου κεφαλὴν, ἐὰν εἴπω οὗτω 
gi, ἀναδήσω, ἄρα καταγελάσεσϑὲ μον ὡς φιεϑύο»- 
τος; ἐγὼ δὲ, κἂν ὑμεῖς γελᾷτε, à ὅμως εὖ V οἶδ᾽ ὅτι ἀλη. 
ϑῆ λέγω. ἀλλὰ μοι λέγετε αὐτόϑεν, ἐ ἐπὶ ῥητοῖς εἰσίω, 
7j pi" συμπίεσϑε, ἢ ἢ οὔ. Πάντας οὖν ἀναϑορυβῆσαι, 
καὶ κελεύειν εἰσιέναι καὶ. κατακλίνεσθαι" καὶ τὸν 
γάϑωνα καλεῖν αὐτόν. καὶ τὸν ἰέναι, ἀγόμενον 
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων" καὶ περιαιρούμενον ἅμα τὰς 
ταινίας ὧς ἀναδήσοντα, ἐπίπροσθεν τῶν ὀφϑαλμῶν 
ἔχοντα, ov κατιδεῖν τὸν Σωχράτη, ἀλλὰ καϑίζεσθαι 
παρὰ τὸν ᾿ἀγάϑωνα, ἐν μέσῳ Σωκράτους vs καὶ ἐκδί» 
νου" παρυχωρῆσαι γὰρ τὸν “Σωκράτη , ὥς ἐκεῖνον 
καϑίζειν. παρακαϑεζόμενον δὲ αὑτὸν, ἀσπάζεσϑαί 
τὸ τὸν ᾿ἀγάϑωνα, καὶ ἀναδεῖν. εἰπεῖν οὖν τὸν ᾿4γά- 
ϑῶωγα, Ὑπολύετο, παῖδες, ̓ Αλκιβιάδην, ἵνα ἐκ τρέτων 
κατακέηται. Πάνυ γε, εἰπεῖν τὸν ᾿Αλκιβιάδην" ἀλλὰ 
τίς ἡμῖν τρίτος ὅδε συμπότης; ; Καὶ ἅμα μεταστρε- 
φόμενον αὐτὸν, δρᾷν τὸν Σωκράτη." ἐδόντα δὲ, D 
ναπηδῆσαι, καὶ εἰπεῖν, ED Ἡράκλεις, τουτὶ τί ἦν; 

“Σωχράτης οὗτος ἐλλοχῶν αὖ με ἐνταῦϑα κατέκδισο, 

ὥσπερ εἰώϑεις ἐξαίφνης ἀναφαίνεσϑαι ὅπου ἐγὼ ᾧ- 
uj» ἥκιστά σε ἔσεσϑαι. καὶ γῦν τί ἥκεις; καὶ τί αὖ 
ἐνταῦϑα κατεκλέίνης; ὡς oU παρὰ ᾿ἀριστοφάνει, oUte 
εἴτις ἄλλος γελοῖος ἐστέ τὸ καὶ βούλεται" ἀλλὰ διε- 
μηχανήσῳ ὕπως παρὰ τῷ καλλίστῳ τῶν ἔνδον κατα» 

— 

18 



268 PLATONIS dcnar4u 

κείσῃ, Kol τὸν “Σωχράτη : 4yd9or ; φάναι, ὅρα εἰ 
μοι ἐπαμύνεις" ὡς ἐμοὶ ὃ τούτου ἔρως τοῦ ἀνϑρώ- 
που οὐ φαῦλον πρᾶγμα γέγονεν. dm ἐχκεῖνου γὰρ 
τοῦ χρόνου ἀφ᾽ οὗ τούτοθ ἠράσθϑην, οὔὐκχέτε ἔξεστὲ 
μοι οὔτε προσβλέψαι, οὔτε διαλεχϑῆναι καλῷ οὗδε- 
γί. ἢ οὗτοσὶ ζηλοτυπῶν pus καὶ φϑονῶν, ϑαυμάσια 
ἐργάζεται, καὶ λοιδορεῖταί τε καὶ τὼ χεῖρε μόγις ἀ- 
πέχεται. ὅρα οὖν μὴ τι καὶ νῦν ἐργάσηται" ἀλλὰ 
διάλλαξον 3 "uds , ἢ, ἐὰν ἐπιχειρῇ βιάζεσθαι, ἐπάμυ- 
ys* ὡς ἐγὼ τὴν τούτου μανίαν τε καὶ φιλεραστέαν 
πάνυ ὀῤῥωδῶ. AX οὐκ ἔστε, φάναι τὸν ᾿Ἅλκιβιά- 
0g», ἐμοὶ καὶ σοὶ διαλλαγή. ἀλλὰ τούτων» μὲν εἰσ- 
αὖϑις σὲ τιμωρήσομαι" νῦν δέ μοι ᾿ἀγάϑων, φά- 
ναι, μετάδος τῶν ταινιῶν, ἵνα ἀναδήσω καὶ τὴν tob» 
του ταυτηνὶ τὴν ϑαυμαστὴν κεφαλήν" καὶ μή μοι 
μέμφηται ὅτι σὲ μὲν ἀνέδησα, αὑτὸν δὲ, νικῶντα dv 
λόγοις πάντας ἀνθρώπους, οὗ μόνον πρώην, ὥσπερ 
σὺ, ἀλλ᾽ ἀεὶ, ἔπειτα οὐκ ἀνέδησα. Καὶ ἅμα αὐτὸν 
λαβόντα τῶν ταινιῶν, ἀναδεῖν τὸν Σωχράτη, καὲ 

- κατακλένεσϑαι. ἐπειδὴ δὲ κατεκλένη, εἰπεῖν, Εἶεν δὴ, 
ἄνδρες. δοκεῖτε γάρ uos νήφειν. οὐκ ἐπιτρεπτέον 
οὖν ὑμῖν , ἀλλὰ ποτέον" ὡμολόγηται γὰρ ταῦϑ' $- 
μὲν. ἄρχοντα οὖν ὑμῖν αἱροῦμαι τῆς πόσεως, ἕως 

ἂν ὑμεῖς ἱκανῶς πίητε, ἐμαυτόν. ἀλλὰ φερέτω “4γά- 
Do», εἴτι ἐστὶν 8 ἔκπωμα μέγα. μᾶλλον δὲ οὐδὲν δεῖ" 

- ἀλλὰ φέρε, παῖ, φάναι, τὸν ψυχτῆρα ἐκεῖνον" ἰδόν- 
τα αὐτὸν πλέον ἢ ὀκτὼ κοτύλας χωροῦντα. τοῦτον 

ἐμπλησάμενόν, πρῶτον μὲν αὐτὸν ἐκπιεῖν, $ ἔπειτα τῷ 
“Σωχράτει κελεύειν ἐγχεῖν" καὶ ἅμα εἰπεῖν, Πρὸς 
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μὲν Σωκράτη, ὦ ὄνδρες. τὸ σόφισμα po) οὐδέν. ὅ - 
πόσον γὰρ ἂν κελεύσῃ τὶς, τοσοῦτον ἐκπιὼν, οὐδὲν 
μᾶλλον μὴ ποτε μεϑυσϑῇ. τὸν μὲν οὖν Σωκράτη 
ἐγχόέαντος τοῦ παιδὸς «ἔνδιν. τὸν δ᾽ "Ἐρυξίμαχον, 
πῶς οὖν, φάναι , ὦ ̓ Αλκιβιάδη, ποιοῦμεν; οὕτως 
οὔτέ τι λέγομεν ἑ ἐπὶ τῇ κύλικι, οὔτέ τε ἔδομεν; ἀλλ , 
ἀτεχνῶς, ὥσπερ οἷ διψῶντες, πιόμεϑα; Τὸν οὖν 

"δλκιβιάδην εἰπεῖν, Ὦ “Ἐρυξίμαχε ; βέλτιστε βελτί- 
στου πατρὸς καὶ σωφρονεστάτον, χαῖρε. Καὶ γὰρ 
σὺ, φάναι τὸν Ἔρυξίμαχον»" ἀλλὰ τί ποιῶμεν; Ὅ, 
τι ἂν σὺ κελεύῃς. δεῖ γάρ σοι πείϑεσϑαι. Ἰατρὸς 
γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων. ᾿Επίταττε οὖν O, 
τι βούλει. "xovdov δὴ, εἰπεῖν 10» ᾿Ερυξίμαχον" ἢ» 
μῶν, πρὶν σε εἰσελϑ εἶν ̓  ἔδοξε χρῆναι ἐπιδέξια ἕ ἔχα ἢ 

στον ἐν μέρει λόγον ntol Ἔρῤωτος εἰπεῖν ὡς δύναιτο 
κάλλιστον, καὶ ἐγκωμιάσαι. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάν» 
τες ἡμεῖς εἰρήκαμεν" σὺ δ᾽ ἐπειδὴ οὐκ εἴρηκας, καὶ 
ἐμπέπωκας, δίκαιος εἶ εἰπεῖν" εἰπὼν δ᾽ ἐπιτάξαι 
“Σωκράτει ὅ, τι ἂν βούλῃ" καὶ τοῦτον, τῷ ἐπὶ δε- 
ξιᾷ, καὶ οὕτω τοὺς ἄλλους. “ἀλλὰ, φάναι, ὦ Ἔρνξο 

μαχε, τὸν ᾿Αλκιβιάδην, καλῶς μὲν λέγεις" μεϑύοντα 
δὲ ὶ ἄνδρα παρὰ γηφόντων λύγους παραβάλλειν ; IL 
οὐκ ἐξ ἴσου 5j. αὶ ἅμα, ὦ , μακάριε, , “πείϑει τὶ σὲ 
“Σωκράτης, ὧν ἄρτι εἶπεν; ; ἢ οἶσϑα ὅτι τοὐναντίον 
ἐστὶ πᾶν 7 ὃ ἔλεγεν; οὗτος γὰρ, ἐάν τινὰ ἐγὼ ἐσ ι- 

γόσω τούτου παρόντος ἢ ϑεὸν, ἢ 3j ἄνϑρωπον ἄλλον ἢ 3 - 
τοῦτον, οὐκ ἀφέξεταί uv» τὼ χεῖρε. οὐχ εὐφημή- 
σεις; φάναι τὸν Σωχράτη. Mu τὸν Ποσειδῶ, εἰ- 

πεῖν τὸν ᾿Αλχιβιάδην, μηδὲν λέγε πρὸς ταῦτα" ὡς 

- 
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ἐγὼ οὐδ᾽ ἃ ἂν ἕνα ἄλλον ἐπαινέσαιμει σοῦ magóvtoc. — 
HAY οὕτω ποίει, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον, εἰ βούλει, 
Zexodn ἐποίν»ευον. πῷς λέγεις, εἰπεῖν τὸν Mixi- 
βιάδην; δοκεῖ χρῆναι, 9 Ἐρυξίμαχε, ἐπιϑῶμαι τῷ 
ἀνδρὶ, καὶ -τιμωρήσωμαι ὑμῶν ἐναντίον; Οὗτος, 
φάναι τὸν Σωχράτη, τί ἐν và ἔχεις; ; ἐπὶ τὰ γελοιό- 
Tapa μὲ ἐπαινέσεις ; ἣ τί ποιήσεις; Τὰἀληϑῇ ἐρῶ. 
ἀλλ᾽ ὅρα εἰ παρίης. ᾿Αλλὰ μέντοι, φάναι, τά γε ἄλη- 
95 παρίημι καὶ κελεύω λέγειν. Οὐκ ἂν φϑάνοιμι, 
εἰπεῖν τὸν ᾿“λκιβιάδην. καὶ μέντοι οὑτωσὶ ποίησον. 
ἐάν τι μὴ ἀληϑὲς λέγω, μεταξὺ ἐπιλαβοῦ, ἂν βούλῃ, 
καὶ εἰπὲ ὅτι τοῦτο ψεύδομαι. ἑκὼν γὰρ εἶναι οὐδὲν 
ψεύσομαι. ἐὰν μέντοι ἀναμιμνησκόμενος ἄλλο dÀ- 
λοϑεν. λέγω, μηδὲν ϑαυμάσῃς. οὗ γάρ τε ῥάδιον 
τὴν σὴν ἀτοπίαν ὧδ᾽ ἔχοντι, εὐπόρως καὶ ἐφεξῆς. κα- 
ταριϑμῆααι. “Σωκράτη δ᾽ ἐγὼ ἐπαινεῖν 6 ἄνδρες, 
οὕτως ἐπιχειρήσω δὲ sixóvon. οὗτος μὲν οὖν ἔσως 
οἰήσεται ἐπὶ τὰ γελοιότερα" ἔσται δ᾽ ἡ εἰκὼν τοῦ 
ἀληϑοῦς ἕνεκα, ov τοῦ γελοίου. φημὲ γὰρ δὴ ὅμοι- 
ὅτατον αὐτὸν εἶναι τοῖς Σειληνοῖς τούτοις τοῖς ἐν 
τοῖς ἑρμογλυφείοις καϑημένοις" οὕστινας égydio»- 
ταῦ οὗ δημιουργοὶ σύριγγας ἢ αὐλοὺς ἔγοντας" οἵ 
διχάδε διοιχϑέντες φαΐνονται ἔνδοϑεν ἀγάλματα 
ἔχοντες ϑεῶν. . xai nui αὖ ἐοικέναι αὐτὸν τῷ σα- 

τύρῳ τῷ ἹΜαρσύᾳ. ὅτε μὲν οὖν τόγε εἶδος ὅμοιος el 
τούτοις, t Σώκρατες, οὐδ᾽ ᾿ἀὐτὸς δήπου  ἀμφισβη- 
τήσαις " ὡς δὲ καὶ τἄλλα & ἔοικας , μετὰ τοῦτο ἄκονε. 
ὙὙβριστὴς εἶ, ἢ οὔ; ἐὰν yde μὴ ὁμολογῇς, udgtv- 
qoc παρέξομαι. ἀλλ᾽ οὖ» αὐλητὴς πολὺ ^ ϑαυμα- 
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σεώτερος ἐκείνου ; ó μὲν γε δὲ ὀργάνων ἐχήλει τοὺς 
ἀνθρώπους, τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος δυνάμει, καὶ ἔτι 
νυνὶ ὃς ἂν τὰ ἐκείνου. αὐλῇ. ἃ ydo "OWwpnos ηὔλει, 
Μαρσύου λέγω τοὗτον διδάξαντος. ̓  τὰ οὖν ἐκείνον 
ἐάν τὸ ἀγαθὸς αὐλητὴς αὐλῇ, ἐὼν τὸ φούλη αὔλη- 
τρὶς, μόνα κατέχεσθαι ποιεῖ, καὶ δηλοῖ τοὺς τῶν 
ϑεῶν τὸ καὶ τελετῶν δερμένους, διὰ τὸ ϑεῖα εἶναι. 
σὺ δ᾽ ἐκείνου τοσοῦτον μόνον διαφέρεις, ὅτε Gvsv 
ὀργάνων ψιλοῖς λόγοὶς ταὐτὸν τοῦτο ποιοῖς. ἡμεῖς 
γοῦν, ὅταν μέν zov ἄλλου ἀκούωμεν λέγοντος καὶ 
πάνυ ἀγαϑοῦ ῥήτορος ἄλλους λόγους, οὐδὲν pn, 
᾿ὡς ἔ ἔπος εἰπεῖν, οὐδενέ" ἐπειδὰν δὲ σου τὶς ἀκούη, 
ἢ τῶν σῶν λόγων, ἄλλου λόγοντος, x&v πάνυ φαῦλος 
ἢ 6 λέγων, diy τὸ γυνὴ ἀκούῃ, ἐάν τε ἀνὴῤ τ᾿ ἐάν τε 
μειράκιον, ἐκπεπληγμένοι ἐσμὲν xdi κατεχόμεϑα. 
Éyoy οὗν, ὦ ἄνδρες, εἰ μὴ ἔμελλον κομιδῇ δόξειν 
εεϑύειν, εἶπον ὁμόσας ἂν ὑμῖν οἷα δὴ πέπονθα αὖ». 
τὸς ὑπὸ τῶν τούτου λόγων, καὶ πάσχω ἔτι καὶ νῦν. 
ὅταν» γὰρ ἀκούω, πολὺ μοι μᾶλλον ἢ τῶν» κορυβαν- 
τιώντων ἢ TS καρδία πηδᾷ , καὶ δάκρυα ἐκχεῖται 
ὑπὸ τῶν λόγων τῶν τούτου. δρῶ δὲ xai ἄλλους, 
παμπόλλους τὰ αὐτὰ πάσχοντας. Ἱπερικλέους δὲ ἀ- 
"XOUQ», καὶ ἄλλων ἀγαϑῶν ῥητόρων, εὖ μὲν ἢ ἡγού- 
a9» λέγειν, τοιοῦτον δ᾽ οὐδὲν ἢ ἔπασχον" οὐδ᾽ ἐτεϑο- 
οὐβητό μου ἢ ψυχὴ, οὐδ᾽ ἡγανώκτει ὡς ἀνδραποδω- 
δῶς διακχειμόνου. ἀλλ᾽ ὑπὸ τουτουὶ τοῦ Μαρσύου 

" α4κολλάκις δὴ οὕτω διετέϑην, or⸗ μοι δόξαι μὴ βιω- 
τὸ» εἶναι E ἔχοντι ὡς ἔχω. καὶ ταῦτα, ὦ Σώκρατες, 
oUx ἐρεῖς ὡς οὖκ ἀληϑῆ. καὶ ἔτε ys »ὺν ξύνοιδα 

΄’.΄. 
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ἐμαυτῷ ὅτι εἰ ἐθέλοιμι παρέχειν τὰ ὦτα, οὐκ ἂν 
καρτερήσφιμε, ἀλλὰ ταὐτὰ ἂν πάσχοιμι. ἀναγκάζει 
γάρ μὲ ὁμολογεῖν , ὅτε πολλοῦ ἐνδεὴς ὧν αὐτὸς ἔ ἔτι, 
ἐμαυτοῦ μὲν ἀμελῶ, τὰ δ᾽ ̓ 4ϑηναίων πράττω. ἕᾳ 
οὖν ὥσπερ ἀπὸ τῶν Σειρήνων ἐπισχόμενος ta oru 

elyouas φεύγων" ἵνα μὴ αὐτοῦ καϑήμενος παρὰ 
τούτῳ καταγηράσω. πέπονθα δὲ πρὸς τοῦτο» μό- 
yo» ἀνθρώπων, ὃ οὐκ ἂν τις οἴοιτο ἐν duoi ἐνεῖναι, 
τὸ αἰσχύνεσϑαι ὁντινοῦν. ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον αἷς 
σχύνομαι. ξύνοιδα γὰρ ἐμαυτῷ ἀντιλέγειν μὲν ov 
δυναμένῳ ὧς οὐ δεῖ. ποιεῖν ἃ οὗτος κελεύει" ἐπει- 
δὰν δὲ ἀπέλθω, ἡττημένῳ τῆς τιμῆς τῆς ὑπὸ τῶ» 
πολλῶν. δραπετεύω οὗν αὐτὸν, καὶ φεύγω * καὶ O- 
vay ἴδω, αἰσχύνομαι τὰ ὡμολογημένα. καὶ πολλάχις 
μὲν ἡδέως ἂν ἴδοιμι αὐτὸν μὴ ὄντα ἐν ἀνθρώποις" 
εἰ δ᾽ αὖ τοῦτο γένοιτο » εὖ οἶδα ὅτι πολὺ μεῖζον ἂν 
ἀχϑοίμην. ὥστε οὐκ ἔχω ὅ, τι χρήσομαι τούτῳ τῷ 
ἀνθρώπῳ. καὶ ὑπὸ μὲν δὴ τῶν αὐλημάτων καὶ ἐγὼ 
καὶ ἄλλοι πολλοὶ τοιαῦτα πεπόνϑασιν ὑπὸ τοῦδε 
τοῦ σατύρου. ἀλλὰ δὴ ἐμοῦ ἀκούσατε ὡς ὅμοιός τέ 

ἐστιν οἷος ἐγὼ εἴκασα αὐτὸν, καὶ τὴν δύναμιν ὦ ὡς 
ϑαυμασίαν ἔ ἔχει. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι οὐδεὶς ὗ ὑμῶν τοῦ- 
τον γινώσκει" ἀλλὰ ἐγὼ δηλώσω, ἐπείπορ ἠρξάμην. 
ὁρᾶτε γὰρ ὅτι “Σωχράτης ἐρωτικῶς διάκειται τῶν 
καλῶν, καὶ ἀεὶ περὶ τούτους ἐστὶ καὶ ἐχπόπληκται" 
καὶ αὖ à ἀγνοεῖ πάντα, καὶ οὐδὲν οἶδεν, ὡς τὸ σχῆ- 
μα αὐτοῦ τοῦτο ὃν σειληνῶδες σφόδρα 9. τοῦτο γὰρ 
οὗτος ἔξωθεν περιβέβληται, ὥσπερ ὅ γεγλυμμένος 
Σειληνός. ἔνδοϑεν δὲ ἀνοιχϑεὶς, πόσης οἴεσϑε γέ- 
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μει, ὦ ἄνδρες συμπόται, σωφροσύνης; ἔστε ὅτι QUT 
εἴτις καλός ἐστι μέλει αὐτῷ οὐδὲν, ἀλλὰ καταφρονεῖ 
τοσοῦτον, ὅσον οὐδ᾽ ἂν εἷς οἰηθείη" οὔτ᾽ εἴτις πλοὺ- 
σιος, οὔτ᾽ εἰ ἄλλην τινὰ τιμὴν ἔχων τῶν ὑπὸ πλήϑους 
naxagitousvoy. ἡγεῖται δὲ πάντα ταῦτα τὰ κτήμα- 
τα οὐδενὸς ἄξια, καὶ ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι" εἰρωνευόμϑ- 
vog δὲ καὶ παίζων πάντα τὸν βίον πρὸς τοὺς ἀνθρώ- 
στους διατελεῖ. σπουδάσαντος δὲ αὐτοῦ καὶ ἀνοι» 
᾿χϑέντος oUx οἶδα εἴτις ἑώρακε τὰ ἐντὸς ἀγάλματα. 
ἀλλ᾽ ἐγὼ ἤδη ποτ εἶδον" καὶ μοι ἔδοξεν οὕτω Otia 
καὶ χρυσᾶ εἶναι καὶ πάγκαλα καὶ ϑαυμαστὰ, ὥστε 
ποιητέον εἶναι ἐν βραζεῖ 0, τε κελεύει Σωκράτης. v 
γούμενος δὲ αὐτὸν ἐσπουδακέναι ἐπὶ τῇ ἐμῇ ὥρᾳ, 
ἕρμαιον ἡγησάμην εἶναι καὶ εὐτύχημα ἐμὸν ϑαυμα- 
στόν" ὡς ὑπάρχον μοὶ, χαρισαμέγῳ Σωκράτει, πάντ 
ἀκοῦσαι ὅσά "rtg οὗτος ἢδει. ἐφρόνουν γὰρ ἡδη ἐπὶ 

. τῇ ὥρᾳ ϑαυμάσιον ὅσον. ταῦτα οὖν διανοηϑεὶς 
προτοῦ, οὐκ εἰωϑὼς ἄνευ ἀκολούϑου μόνος μετ αὖ- 
τοῦ γίγνεσθαι, τότε ἀποπέμπων» τὸν ἀκόλουϑον», μό- 
vog συνεγιγνόμην. δεῖ ydg πρὸς ὑμᾶς πάντα τάλη- 
ϑῆ εἰπεῖν. ἀλλὰ προσέχετε τὸν νοῦν" καὶ, εἰ ψεὖ- 

' δομαι, Σώκρατες, ἐξέλεγχε. συνεγιγνόμην γὰρ, ὦ 
ἄνδρες, μόνος μόνῳ, καὶ ᾧμην αὐτίκα διαλέξεσθαι 
αὐτόν μοι, ἅπερ ἂν ἐραστὴς παιδιλοῖς ἐν ἐρημίᾳ δια- 
λεχθείη, καὶ ἔχαιρον. τούτων δ᾽ ov μάλα ἐγίγνετο 
οὐδέν" ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰώϑει, ΄διαλεχϑεὶς ἄν μοι καὶ 
συγημερεύσας ᾧχετο ἀπιὼν. μετὼ ταῦτα συγγυμνά- 
ἕεσϑαι προὐκαλούμην αὐτὸν, καὶ συγεγυμναζόμην, 
ὡς τι ἐνταῦϑα περανῶν. συνεγυμνήζετο οὖν μοι καὶ 

Ριατ. T. V4L 
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προσεπάλαιε πολλάκις οὐδενὸς παρόντος. καὶ τὶ δεῖ 
λέγειν». οὐδὲν γάρ μοι πλέον ἦν. ἐπειδὴ δὲ οὐδαμῆ 
ταύτῃ ἤνυτον, ἔδοξέ μοι ἐπειϑετέον εἶναι τῷ ἀνδρὴ 
κατὰ τὸ καρτερὸν, καὶ οὐκ ἀνετέον, ἐπειδήπερ ἐγκε- 
χειρήκειν, ἀλλὰ ἰστέον ἤδη τί ἐστι τὸ πρᾶγμα. προ» 
καλοῦμαι δὴ αὐτὸν πρὸς τὸ συνδειπνεῖν, ἀτεχνῶς 
ὥσπερ ἐραστὴς παιδικοῖς ἐπιβουλεύων. xa μοι οὐ- 

δὲ τοῦτο ταχὺ ὑπήκουσεν, ὅμως δ᾽ oU» χράνῳ ἐπεί- 
σϑη. ἐπειδὴ δὲ ἄφικετο, τοπρῶτον συνδεισπενήσας 
ἀπιέναι ἐβούλετο. καὶ τότε μὲν αἰσχυνόμενος ἀφῆ- 
κα αὐτόν" αὖϑις δὲ ἐπιβουλεύσας, ἐπειδὴ ἐδεδει- 

πνήρει, διελεγόμην πόῤῥω τῶν vuxsüy* καὶ ἐπειδὴ 
| ἐβούλετο ἀπιέναι, σκηπτόμενος ὅτι ὀψὲ εἴη, προση- 
γάγκασα αὐτὸν μένειν. ἀνεπαύετο οὖν ἐν τῇ ἐχομένῃ 
ἐμοῦ xp, ἐν ἤπερ ἐδείπνει." καὶ οὐδεὶς ἐν τῷ οἐκή- 
ματι ἄλλος καϑηῦδεν ἢ ἤ ἡμεῖς. μέχρι μὲν οὖν δὴ δεῦ- 
Qo τοῦ λόγου, καλῶς ἂν Hoe καὶ πρὸς ὄντινοῦν λέ- 
γϑιν" τὸ δ᾽ ἐντεῦϑεν οὐκ ἂν μου ἠκούσατε λέγον- 
τος, δἰ μὴ πρῶτον μὲν, τὸ λεγόμδνον,. οἶνος ἄγεν ae 
παίδων καὶ μετὰ παίδων ἣν ἀληθής" ἔπειτα dgai- 
σαι Σωκράτους ἔργον ὑπερήφανον, εἷς ἔπαινον ἐλ- 

- ϑάντα, ἄδικόν μοι φαόνεται. ἔτει δὲ τὸ τοῦ δηχϑὲν- 
voc ὑπὸ τοῦ ἔγεως πάϑος κἀμὲ Eys. qao) γάρ που 
τινὰ τοῦτο παϑόντα, οὐκ ἐθέλειν λέγειν οἷον 1; ἢν σπλὴν 
τοῖς δεδηγμένοις, ὦ ὡς μόνοις γνωσομένοις τε καὶ GVy- 
γνωσομένοις εἰ πᾶν ἐτόλμα δρᾷν τὸ καὶ λέγειν ὑπὸ 
τῆς ὀδύνης. ἐγὼ οὖν δεδηγ évoc τὲ ὑπὸ ἀλγεινοτέ- 
gov, καὶ τὸ ἀλγεινότατον ὧν ἂν τις δηχϑείη. τὴν 
καρδίαν γὰρ, ἢ ψυχὴν, ἢ ὅ, τι δεῖ αὐτὸ ὀγομέσαε, 
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πληγείς ve καὶ δηχϑεὶς ὑπὸ τῶν ἐν φιλοσοφέᾳ λόγων, 
οὗ $ ἔχονται ἐχίδνης ἀγριώτερον, γέου ψυχῆς καὶ μὴ 
ἀφυοῦς ὅταν λάβωνται, καὶ ποιοῦσι δρᾷν τε καὶ λέ- 
p ὁτιοῦν" καὶ ὁρῶν αὖ Φαίδρους, “᾿γάθϑωνψας, 
᾿Ερυξιμάχους, Παυσανέας, ᾿ἀριστοδήμους ts καὶ 4gi- 
στοφάνεις. Σωκράτη δὲ αὐτὸν τί δεῖ καὶ λέγειν, καὶ 
ὅσοι ἄλλοι; πάντες γὰρ κεκοινωνήκατο τῆς φιλοσό- 
qov- μανίας τὸ καὶ βαχχείας. διὸ πάντες ἀκοὗσε- 
09*. συγγνώσεσϑε γὰρ τοῖς τότε πραχϑεῖσι, καὶ τοῖς 
γῦν λεγομένοις. οὗ δὲ οἰκέται, καὶ εἴτις ἄλλος ἐσεὶ 
βέβηλός τὸ καὶ ἀγροῖκος, πὗλας πάνυ μεγάλας τοῖς 
ὡσὶν ἐπίϑεσϑε. ἐπειδὴ Je οὖν, ὦ ἄνδρες, ὅ 0, τὸ Àj 
aoc. ἀπεσβήκει, καὶ oí παῖδες ἔξω ἦσαν, ἔδοξξ uos 
χρῆναι μηδὲν ποικίλλειν πρὸς αὐτὸν, ἀλλ ἐλευϑέρως 
εἰπεῖν & uos ἐδύκει. «αἱ εἶπον, κινήσας αὐτὸν, zoe 
πρατες καϑεύδεις; Οὐ δῆτα, ^ δ᾽ ὅς. Οἶαϑα οὖν 
ᾶ μοι δέδυκται; i Ti μάλιστα; ; ἔφη. Σὺ ἐμοὲ δοκεῖς, 
ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐμοῦ ἐραστὴς ἄξιος γεγονέναι μόνος" xol 

poi φαίνῃ ὀκνεῖν μνησϑῆναι πρός us. ἐγὼ δὲ οὗτω-- 
oi ἔ ἔχων, πάνυ ἀνόητον ἢ ἡγοῦμαι 8 εἶναί σαι μὴ οὐ καὶ 
τοῦτο χαρίζεσθαι, καὶ εἴτε ἄλλο ἢ τῆς οὐσίας τῆς ἐ- 
μῆς δέοιο, ἢ τῶν φίλων τῶν ἐμῶν, ἐμοὶ μὲν ydg οὐ» 
δέν ἐστι πρεσβύτερον τοῦ ὡς ὅτι βέλτιστον ἐμὲ ye- 
νέσϑαι. τούτου δὲ olual μοι συλλήπτορα οὐδένα κυ- 
ριώτερον εἶναί σου. ἐγὼ δὴ τοιούτῳ ἀνδρὶ πολὺ μᾶλ- 
λον d ἂν μὴ ; χαριζόμενος αἰσχυνοίμην τοὺς φρονέμους, 
ἢ, , χαριζόμενος, τοὺς T8 πολλοὺς καὶ ἄφρονας. Καὶ 
οὗτος ἀκούσας, μάλα εἰρωνικῶς καὶ σφόδρα ἑαυτῷ 
εἰωθότως ἔλεξεν, Ὦ, φίλε ᾿Αλκιβιάδη, κινδυνεύεις τῷ 

S. a 
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ὄντι οὐ φαῦλος elvai, εἴπερ 04593] τυγχάνει ὄντα à 
* » 3 SR! 5 ὃ 

λέγεις περὶ ἐμοῦ, xal τις ἔστ ἐν ἐμοὶ δύναμις, δὲ ἧς 

ἂν σὺ γένοιο ἀμέΐνων, ἀμήχανόν τε κάλλος ὄρῴης 
ἂν ἐν ἐμοὶ, καὶ τῆς παρά σοι εὐμορφίας πάμπολυ 
διαφέρον. εἰ δὴ καϑορῶν αὐτὸ κοινώσασϑαὲ 1$ μοι 
ἐπιχειρεῖς, καὶ ἀλλάξασϑαι κάλλος ἀντὶ κάλλους, ovx 
ὀλίγῳ uóv πλεονεκτεῖν διανοῇ, ἀλλ᾽ ἀντὶ δόξης ἀλή- 
ϑειαν καλῶν κτᾶσϑαι ἐπιχειρεῖς, καὶ τῷ ὄντε χρύσεα 
χαλκείων διαμείβεσϑαι νοεῖς. dA], ὦ μακάριε, à- 
quiso» σκόπει, μὴ os λανϑάνω οὐδὲν ὦν. ἥτοε τῆς 

' -Qiavolag ὄψις ἄρχεται ὀξὺ βλέπειν, ὅταν ἥ τῶν ὁμ- 
μάτων τῆς ἀχμῆς λήγειν ἐπιχειρῇ σὺ δὲ τούτων ἔτι 
πόῤῥω. Καἀγὼ ἀκούσας, Τὰ μὲν mag ἐμοῦ, ἔφην, 
ταῦτ᾽ ἐστίν" ὧν οὐδὲν ἄλλως εἴρηται ἢ ὡς διανοοῦ- 
μαι. σὺ δὲ αὐτὸς οὕτω βουλεύου 0, τε col ts ἄρε- 
στον καὶ ἐμοὶ ἡγῇ. Ak , ἔφη, τοῦτό ys εὖ λέγεις. 
ἐν γὰρ τῷ ἐπιόντι χρόνῳ βουλευόμενοι πράξομεν ὃ 
ἂν φαίνηται νῶϊν περέ 1s τούτων καὶ περὲ τῶν ἀλ- 
Àp» ἄριστον. ᾿Εγὼ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσας τε καὶ ε,- 
πὼν, καὶ ἀφεὶς, ὥσπερ βέλει τετρῶσϑαι αὐτὸν ᾧμην. 
καὶ ἀναστάς γε, οὐδὲ ἐπιτρέψας τούτῳ εἰπεῖν οὐδὲν 
ἔτι, ἀμφιέσας τὸ ἱμάτιον τὸ ἐμαυτοῦ τοῦτο, (xoà 

. γὰρ ἣν χειμὼν) ὑπὸ τὸν τρίβωνα κατακλινεὶς τὸν 
τουτουὶ, περιβαλὼν τὼ χεῖρε τούτῳ τῷ δαιμονέῳ ὡς 
ἀληϑῶς καὶ ϑαυμαστῷ, κατεκείμην τὴν νύχτα ὅλην. 
καὶ οὐδὲ ταῦτα αὖ, ὦ Σώκρατες, ἐρεῖς ὅτε ψεὖδο- 
μαι. ποιήσαντος δὲ δὴ ταῦτα ἐμοῦ, οὗτος τοσοῦτον 
περιδγένοτό τε καὶ κατεφρόνησε καὶ κατεγέλασε τῆς 
ἐμῆς ὥρας καὶ ὕβρισε" καίπερ ἐκεῖνά ys ᾧμην vi εἶ. 
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vas, ὦ ἄνδρες δικασταί. δικασταὶ ydg ἐστὲ τῆς Zw- 
κράτους ὑπερηφανίας. εὖ γὰρ ἴστε, ud ϑεοὺς , μὼ 
ϑεὰάς, οὐδὲν περιττότερον χαταδεδαρϑηκὼς ἀνέστην 
μετὰ Σωκράτους, ἢ εἰ μετὰ πατρ ὃς καϑηῦδον, ἢ d- 
δελφοῦ πρεσβυτέρου. τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, τίνα οἷδε 
σϑὲ με διάνοιαν 8, ἔχειν, ἡγούμενον μὲν Ἰτιμάσϑαι, 
ἀγάμενον δὲ τὴν τούτου φύσιν τὸ, καὶ σωφροσύνην 
καὶ ἀνδρίαν; ἐντετυχηκότα ἀνθρώπῳ τοιούτῳ, O 
ἐγὼ οὐκ ἂν ᾧμην' ποτὲ ἐντυχεῖν eic φρόνησιν καὶ εἰς 
καρτερίαν; ὥστε οὔϑ᾽ ὧπωσοῦν ὀργιζοίμην εἶχον, 
καὶ ἀποστερηϑείην τῆς τούτου συνουσίας, οὔτε ὅπη 
προσαγαγοίμην αὐτὸν εὐπόρονν. εὖ γὰρ ἤδειν ὅτι 
χρήμασέ γε πολὺ «μᾶλλον ἄτρωτος ἦν πανταχῆ, ἢ 
σιδήρῳ ὁ Αἴας" ᾧ τε Qum» αὐτὸν μόνῳ ἁλώσεσϑαι, 
διεπεφεύγει με. ἠπόρουν δὴ, καταδεδουλωμένος τὸ 
ὑπὰ τοῦ ἀνθρώπον, ὡς οὐδεὶς ὑπ οὐδενὸς ἄλλου, 

περιήϊα. ταῦτά τε γάρ μοι ἅπαντα προὐγεγόνει" 
καὶ μετὰ ταῦτα στρατεία ἡμῖν εἰς Ποτίδαιαν ἐγένε- 

TO κοινὴ, καὶ συνεσιτοῦμεν ἐκεῖ. πρῶτον μὲν οὖν 
τοῖς πόνοις οὗ μόνον ἐμοῦ περιῆν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλ- 

λων ἁπάντων, ὅδπόταν γοῦν ἀναγκασϑείημεν. , ἄπο. 

λειφϑέντες. που, οἷα δὴ ἐπὶ στρατείας, t ἀσιτεῖν, οὐ. 
δὲν ἦσαν οἵ ἄλλοι πρὸς τὸ καρτερεῖν. ἔν τ αὖ ταῖς 
εὐωχίαις μόνος ἀπολαύειν oióoi ἦν" τὰ Y ἄλλα, 

καὶ πένειν οὐκ ἐθέλων, ὁπότε ἀναγκασϑείη, πάνταφ 
ἐχράτει" καὶ, ὃ πάντων ϑαυμαστότατον, Σωκράτη 
μεϑύοντα οὐδεὶς πώποίε ἑώρακεν ἀνθρώπων. Tob- 
τον μὲν οὖν μοὶ δοκεῖ καὶ αὐτέκα ὃ ἔλεγχος ἔσεσθαι. 
πρὸς δὲ τὰς τοῦ χειμῶνος καρτερήσεις (δεινοὶ γὰρ 

- 



2378. .—Ó PLATONIS b.e:d.e 

αὐτόϑε χειμῶνες) ϑαυμάσια εἰργάζετο τά τε oààa, 
nal ποτε ὄντος τοῦ πάγον oiov δεινοτάτου, καὶ πάν»- 
τῶν ἢ οὐκ ἐξιόντων ἔνδοϑεν, ἢ, srtię ἐξέοι, ἠμφιεσμέ- 
ΨΩ» TS ϑαυμαστὰ δὴ ὅσα, καὶ ὑποδεδεμένων καὶ d- 
γειλιγμένων τοὺς πόδας εἰς πίλους καὶ ἀρνακίδας" 

οὗτος δ᾽ ἐν τούτοις ἐξήεε ἔχων ἱμάτιον μὲν τοεοῦτον 

οἷόνπερ καὶ πρότερον εἰώϑει φορεῖν ἀνυπόδητος δὲ 
διὰ τοῦ κρυστάλλου ῥᾷον ἐπορεύετο ἢ ot ἄλλοι ὗπο- 
δεδεμένοι. οἷ δὲ στρατιῶται ὑπέβλεπον αὐτὸν ὡς 
καταφρονοῦντα σφῷν. xai ταῦταω μὲν δὴ ταῦτα. 
Οἷον δ᾽ αὖ τόδ᾽ ἔρεξε. καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ ἐκεῖ 

zote ἐπὶ στρατείας, ἄξιον ἀκοῦσαι ξυννοήσας γὰρ 

αὐτόϑι ἕωϑεν τὶ ἑστήκει σκοπῶν" καὶ ἐπειδὴ οὗ 
προὐχώρει αὐιῷ, οὐκ ἀνίει, ἀλλὰ εἰστήκεε ζητῶν" 
καὶ ἤδη ἦν μεσημβρία , καὶ ἄνθρωπον ᾿᾿σϑάνοντο" 
καὶ ϑαυμάζοντες, ἄλλος ἄλλῳ ἔλεγεν ὅτε Σωχράτης 
ἐξ ἑωϑινοῦ φροντίζων τὶ ἕστηκε. τελευτῶντες δὲ τι- 

vec τῶν Ἰώνων, ἐπειδὴ ἑσπέρα ἦ ἥν, δειπνήσαντες (xoi 

γὰρ ϑέρος τότε ἦν) χαμεύνια ἐξενογκάμενοι, ἅμα μὲν 
ἐν τῷ ψύχει καϑηῦδον, ἅμα δὲ ἐφύλαττον αὐτὸν εὖ 
καὶ τὴν γύκτα ἑστήξοι. ὃ δὲ εἴστήκει μέχρις ἕως ἐγέ- 
vato, καὶ ἥλιος ἀνέσχεν . ἔπειτα ᾧχετ' ἀπιὼν προσ- 
εὐξάμεκος τῷ ἡλίῳ. εἰ δὲ βούλεσϑε ἐν ταῖς μάχαις. 
τοῦτο ydo δὴ δίκαιόν ys αὐτῷ ἀποδοῦναι. O18 γὰρ 
ἢ μάχη ἣν, ἐξ ἧς ἐμοὶ καὶ τἀριστεῖα ἔδοσαν. οἱ ἐρα- 
τηγοὶ, οὐδεὶς ἄλλος ἐμὲ ἔσωσεν ἀνθρώπων, ἢ οὗτος, 
οὐκ ἐθέλων τετρωμένον ἀπολιπεῖν, ἀλλὰ συνδιόσωσε 
xai τὰ ὅπλα καὶ αὑτὸν iui. καὶ ἐγὼ μὲν, & Σώκρα- 
Ug, καὶ tors ἐκέλευον σοὶ διδόναι τἀριστεῖα τοὺς 
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στρατηγοὺς (καὶ τοῦτό ri uo⸗ οὔτε μέμψῃ, οὔτε ἐρεῖς 
ὅτι ψεύδομαι) ἀλλὰ γὰρ’ τῶν στρατηγῶν πρὸς τὸ ἰ- 
μὸν ἀξίωμα ἀποβλεπόντων, καὶ βουλομένων ἐμοὶ δι- 
δόναι τἀριστεῖα, αὐτὸς προϑυμότερος ἐγένον τῶν 
στρατηγῶν ἐμὲ λαβεῖν ἢ σαυτόν. ἔτι τοίνυν, ὦ ἂν- 
δρες, ἄξιον ἦν ϑεάσασθϑαι Σωκράτη, ὅτε ἀπὸ 4n- 

λέον φυγῇ ἀνεχώρει τὸ στρατόπεδον. ἔτυχον ydg 
ssaoayevópsyoc i50» ἔχων, οὗτος δὲ ὅπλα. ἀνεχώ- 
eu οὖν ἐσκεδασμένων ἤδη τῶν ἀνθρώπων οὗτός τε 
ὅμα καὶ  ddyne καὶ ἐχὼ περιτυγχάνω, καὶ ἰδὼν, 
εὐθὺς παρακελεύομαι τε αὐτοῖν θαῤῥεῖν, καὶ ἔλεγον 
ὅτε οὐχ ἀπολείψω αὐτώ, ἐγταῦϑα δὴ καὶ κάλλιον 
ἐθεωσώμην» Σωχράγη ἢ ἐν Ποτιδαίᾳ" ( αὐτὸς de 
ἧττον ἐν φόβῳ ἢ ἦν, διὰ τὸ ἐφ᾽ ἵππου εἶναι) πρῶτον 
μὲν, ὅσον περιῆν «Ἰάχητος τῷ ἔμφρων εἶναι " ἔπειτά 
ἔμοιγε ἐδόκει, ὦ “Αριστόφανες, τὸ σὸν δὴ τοῦτο, καὶ 

ἐκεῖ διαπορεύεσθαι, ὥσπερ καὶ ἐνθάδε, βρενθυόμες 
νος, καὶ τὼ ᾿φϑαλιὼ παραβάλλων" — παρα- 
σκοπῶν καὶ τοὺς φίλους καὶ τοὺς πολεμίους" δῆλος 
ὧν παντὶ καὶ πάνυ πόῤῥωθεν ὅτι εἴτις ἅψεται τοὐ» 
του τοῦ ἀνδρὸς, μάλα ἐῤῥωμένως ἀμυνεῖται. διὸ καὶ 
ἀσφαλῶς ἀπῇει καὶ οὗτος καὶ ὃ ἕτερος. σχεδὸν ydo 
τὸ τῶν οὕτω διακφιμόνων ἐν τῷ πολέμῳ οὐδὲ ἅπτον- 
ται, ἀλλὰ τοὺς προτροπάδην. φεύγοντας διώκουσι. 
πολλὰ μὲν οὖν d» τις καὶ ἄλλα ἔχοι Σωκράτους ἔπαι- 
νέσαι καὶ ϑαυμάσια' ἀλλὰ τῶν μὲν ἄλλων ἐπιτη-. 
δευμάτων rdg ἄν τις καὶ περὶ ἄλλον τοιαῦτα εἴποι" 
τὸ δὲ μηδενὶ ἀνθρώπων ὅμοιον εἶναι, μήτε τῶν πα- 
λαιῶν μὴτε τῶν νῦν ὄντων, τοῦτο ἄξιον παντὸς ϑαν- 

- 
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ματος. οἷος γὰρ ᾿Αχιλλεὺς ἐγένοτο, ἀπεικώσειεν ἄν 
τις καὶ Βρασίδαν καὶ ἄλλους" καὶ οἷος αὖ Hsgi- 

κλῆς, καὶ Ἰνέστορα καὶ dvrijvoga* εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι" 
καὶ τοὺς ἄλλους κατὰ ταῦτ᾽ ἂν τις ἀπεικάζοι" οἷος 
δὲ οὗτοσὶ γέγονε τὴν ἀτοπίαν ἄνϑρωπος, καὶ αὐτὸς 
καὶ οὗ λόγοι αὐτοῦ, οὐδ᾽ ἐγγὺς ἂν sÜgos τὶς ζητῶν, 
οὔτε τῶν νῦν, οὔτε τῶν παλαιῶν" εἰ μὴ ἄρα οἷς 
ἐγὼ λέγω ἀπεικάζοι τὶς αὐτόν" ἀνθρώπων μὲν μη- 
δενὶ, τοῖς δὲ Σειληνοῖς καὶ σατύροις, αὐτόν τε καὶ 
τοὺς λόγους. καὶ γὰρ οὖν καὶ τοῦτο ἐν τοῖς πρώτοις 
παρέλιπον, ὅτι καὶ οὗ λόγοε αὑτοῦ ὅμοιότατοε εἰσὶ 
τοῖς Σειληνοῖς τοῖς διοιγομέγνοις. εἰ γὰρ ἐϑέλοε τὶς 
τῶν Σωκράτους ἀκούειν λόγων, φανεῖεν ἂν πάνν γε- 
λοῖοι τοπρῶτον" τοιαῦτα καὶ ὀνόματα καὶ ῥήματα 
ἔξωϑεν περιαμπέχονται σατύρου àf τινα ὑβριστοῦ 
δοράν. ὄνους γὰρ κανθηλίους λέγει, καὶ χαλκέας 
τινὲς, καὶ σκυτοτόμους, καὶ βυρσοδέψας, καὶ ἀεὲ 
διὰ τῶν αὐτῶν τὰ αὐτὰ φαίνεται λέγειν" ὥστε ἄπει- 
ρος καὶ ἀνόητος ἄνθρωπος πᾶς ἂν τῶν λόγων κατα- 
γελάσειξ. διοιγομένους δὲ ἰδὼν ἄν τις, καὶ ἐντὸς 
αὑτῶν γιγνόμενος, πρῶτον μὲν νοῦν ἔχοντας ἔνδον 
μόνους εὑρήσει τῶν λόγων, ἔπειτα ϑειοτάτους, καὶ 
σλεῖστα ἀγάλματα ἀρετῆς ἐν αὑτοῖς ἔχοντας, καὶ ἐπὶ 
πλεῖστον τείγοντας, μᾶλλον δὲ ἐπὶ πᾶν ὅσον προσὴ- 
κει σχοπεῖν τῷ μέλλοντε καλῷ κἀγαθῷ ἔσεσϑαι. 
ταῦτ' égriv, ὦ ἄνδρες, ἃ ἐγὼ Σωκράτους ἐπαινῶ" 
καὶ αὖ ἃ μέμφομαι, συμμίξας ὑμῖν εἶπον ἃ με ὕβρι- 
σε. καὶ μέντοι ovx ἐμὲ μόνον ταῦτα πεποίηκεν, ἀλλὰ 
καὶ Χαρμίδην τὸν γλαύχωνος, καὶ Εὐθύδημον τὸν 
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“ιοκλέους, καὶ ἄλλους mdrv πολλοὺς" οἷς oUtog 
ἐξαπατῶν, ὡς ἐραστὴς, παιδικὰ μᾶλλον αὐτὸς καϑί- - 
σταταὶ ἀν ἐραστοῦ. ἃ δὴ καὶ σοι λέγω, ὦ ̓ 41γά- 
Ow», μὴ ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ τούτου, ἀλλ ἀπὸ τῶν ἡ» 
μετέρων παϑημάτων γνόντα, εὐλαβηϑῆναι, καὶ μὴ, 
xara τὴν παροιμίαν, ὥσπερ νήπιον, παϑόντα γνῶ- 
γαι. Εἰπόντος δὴ ταῦτα τοῦ ᾿Αλκιβιάδου, γέλωτα 
γενέσθαι ἐπὶ τῇ παῤῥησίᾳ αὐτοῦ, ὅτι ἐδόκει ἔτι ἐρω- 
τικῶς ἔχειν τοῦ Σωχράτους. τὸν οὖν Σωκράτη, Ἰγή- 

. φεῖν μοὶ δοκεῖς, φάναι, ὦ ̓ Αλκιβιάδη. οὗ γὰρ ἂν 
ποτε οὕτω κομψῶς κύκλῳ περιβαλλόμενος ἀφανίσαι 
ἐνεχείρεις οὐ ἕνεκα ταῦτα πάντα εἴρηκας, καὶ, ὡς ἐν 
παρέργῳ δὴ λέγων, éni τελεντῆς αὐτὸ ἔϑηκας" o 
οὗ πάντα τούτου ἕνεκα εἰρηκὼς, τοῦ ἐμὲ καὶ 4yd- 
Sero διαβάλλειν" οἰόμενος δεῖν ἐμὲ μὲν σοῦ ἐρᾷν 
καὶ μηδενὸς ἄλλου, ᾿Αγάϑωνα δὲ ὑπὸ σοῦ ἐρᾶσϑοαι, 
καὶ μηδ᾽ bg ἑνὸς ἄλλου. ἀλλ᾽ οὐκ ἔλαϑες, ἀλλὰ τὸ 
σατυρικόν σου δρᾶμα τοῦτο καὶ Σειληνινὸν κατάδη- 
λον ἐγένετο. ἀλλ᾽, ὦ φίλε ᾿4γάϑων, μηδὲν πλέον av- 
τῷ γένηται" ἀλλὰ παρασχευάζου, ὅπως ἐμὲ καὶ σε 
μηδεὶς διαβάλλῃ. Τὸν οὖν ᾿4γάϑωνα εἰπεῖν, Καὶ 
μὴν, ὦ Σώκρατες, κινδυνεύεις ἀληϑῇ λέγειν" sexpad- 
ρομαι δὲ καὶ ὡς κατεκλίνη ἐν μέσῳ ἐμοῦ 1s καὶ σοῦ," 
ἵνα χωρὶς ἡμᾶς διαλάβη. οὐδὲν οὖν πλέον αὐτῷ ἔ- 
σται, ἀλλ᾽ ἐγὼ παρά σε ἐλϑὼν κατακλινήσομαι. Πά» 
yv'ye, φάναι τὸν Σωκράτη, δεῦρο ὑποκάτω ἐμοῦ xo- 
τακλένου. Ὦ, Ζεῦ, εἰπεῖν τὸν ᾿Αλκιβιάδην, οἷα αἷ 
᾿πάσχω ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου. οἴεται μοῦ δεῖν παντα- 
χῆ περιεῖναι" ἀλλ εἰ μὴ τι ἄλλο, ὦ Qavydgu, ἐν 
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μέσῳ ἡμῶν ἴα yd Otra καταχεῖσϑαι. A ἀδὺύνα- 
τον, φάναι τὸν Ξωχράτη. σὺ μὲν γάρ μὲ ἐπήνεσας, 
δεῖ δ᾽ ἐμὲ αὐτὸν ἐπιδέξια ἐπαινεῖν. ἐὰν οὖν ὑπᾶ σοι 
κατακλινῇ ἀγάϑων, οὗ δήπον ἐμὲ πάλιν ἐπαινόσε- 
ται, πρὸν ὑπ ἐμοῦ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι. ἀλλ᾽ ἔασον, 
ὦ δαιμόνιε, καὶ μὴ φϑονήσῃς τῷ μειροικέῳ Ux ἐμοῦ 
ἐπαινεϑῆναι. καὶ yug πάνυ ἐπιϑυμῶ αὐτὸν ἐγχω- 
μιάσαι. ᾿Ιοὺ ἰοὺ, φάναι 10» ᾿Δγάϑωνα, ᾿Δλκιβιάδη, 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ἂν ἐνθάδε μείγαιμε" ἀλλὰ παντὸς 
μᾶλλον μεταναστήσομαι, ἵνα ὑπὸ Σωκράτους ἐπαι- 
γεϑῶ. Ταῦτα ἐκεῖνα, φάναι τὸν ᾿Αλκιβιάδην, τὰ εἰ- 
ωὠθϑότα' Σωκράτους παρόντος τῶν καλῶν μεταλα- 
βεῖν ἀδύνατον ἄλλῳ. καὶ νῦν ὡς εὐπόρως xoà πιϑα- 
voy λόγον εὗρεν, ὥστε παρ᾽ ἑαυτῷ τουτογὴ κατακεῖ» 

᾿ς σϑαι. Τὸν μὲν ov» ᾿ἀγάϑωνα, ὧς κατακειαόμενον 
παρὰ τῷ “Σωχράτεϊ ἀνίστασθαι" ἐξαίφνης δὲ κωμα- 
στὰς ἥκειν παμπόλλους ἐπὶ τὰς ϑύρας, καὶ ἐπιτυ- 
χόντας ἀνεῳγμέναις, ἐξιόντος τινὸς εἰς τὸ ἄντικρυς, 
πορεύεσθαι παρὰ σφᾶς, καὶ κατακλένεσθαιε" xol 
ϑορύβου μεστὰ πάντα εἶναι, καὶ οὐχέτι ἐν κόσμῳ 
οὐδενὶ ἀναγκάζεσθαι πίνειν πάμπολυν οἶνον. τὸν 
μὲν οὖν ᾿Ερυξίμαχον καὶ τὸν Φαῖδρον καὶ ἄλλους 
τενὰρ ἔφη ὁ “ἀριστόδημος οἴχεσϑαε ἀπιόντας οἴκαδε 
ὕπγον λαβεῖν" καὶ καταδαρϑεῖν πάνυ πολὺ, ἅτε 
μακρῶν τῶν νυκτῶν οὐσῶν" ἐξέγρεσϑα: δὲ πρὸς ἡ- 
μέραν, ἤδη ἀλεκτρυόνων ἀδόντων. ἐξεγρόμενος δὸ 
ἰδεῖν τοὺς μὲν ἄλλους καϑεύδοντας καὶ οἰχομένους, 
“γάϑωνα δὲ καὶ ᾿ἐριστοφάνην καὶ Σωκράτη Pr. μό 
νους ἐγρηγορέναι, καὶ πένειν ἐκ φιάλης μεγάλης ἐπι 

- 
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δέξια. τὸν oU» Σωχράτη αὐτοῖς διαλέγεσθαι. καὶ 
τὰ μὲν ἄλλα ὃ “Ἀριστόδημος eux ἔφη μεμνῇσϑαι τῶν 
λόγων" (οὔτε γὰρ ἐξ ἀρχῆς παραγενέσθαι, ὕπονυ. 
στάζειν τε) τὸ μέντοι κεφάλαιον ἔφη, προσαναγκά- 
ζειν τὸν Σωχράτη ὁμολογεῖν αὑτοὺς, τοῦ αὐτοῦ d»- 
δρὸς εἶναι κωμῳδίαν καὶ τράγῳδίαν ἐπίστασθαι 
σεοιεῖν, καὶ τὸν τέχνῃ τραγῳδοποιὸν ὄντα, καὶ X0» 
μῳδοποιὸν εἶναι. ταῦτα δὴ ἀναγκαζομένους αὐτοὺς, 
xai οὗ σφόδρα ἑπομένουρ, γυστάζειν. καὶ πρῶτον 

μὲν καταδαρϑεῖν τὸν Ἀριστοφάνη" ἤδη δὲ ἡμέρας 
γιγνομένης, τὸν ᾿4γάϑωνα. τὸν οὖν “Σωκράτη κατα- 
κοιμίσαντ᾽ ἐκείνους, ἀναστάντα ἀπιέναι, καὶ αὐτὸς, . 

ὥσπερ εἰώϑει, ἔπεσϑαι" καὶ ἐλθόντα εἷς Abustov, 
ἀπονιψάμενον ὥσπερ ἄλλοτε, τὴν ὅλην ἡ ἡμέραν δια- 
τρίβειν" καὶ υὕτω δια τρέψαντα, εἰς ἑσπέραν οἶκοι 

ἀναπαύεσϑαι. 

— M — — — —* 
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RIZ TON TIMAION. 

γπόϑεσις. - 

Σ ὠχράτης εἰς Πειραιᾶ ἀφικόμενος τῆς τῶν Βενδν» 
sla» ἑορτῆς ἕνεκα καὶ πομπῆς, διείλεκται περὶ πο- 
διτείας ἐκεῖ πρὸς τὲ Πολέμαρχον, καὶ ᾿Αδείμαντον, 

. καὶ δὴ: καὶ Θρασύμαχον, τὸν σοφιστήν. τῇ δὲ ὕστε- 
aig τῆς ἡμέρας ταύτης ἐν ἄστει πρὸς τίμαιον , xoà 
“Ἑρμοκχράτη, καὶ Κριτίαν, καὶ τέταρτον ἐπὶ τούτοις 
ἄλλον ἀνώμυμον διηγεῖται τὴν ἐν Πειραιεῖ ξυνου- 
gia», ὧς ἐν τῇ Πολιτείᾳ ὑπόκειται. διηγησάμενος 
δὲ, παρεκάλεσε καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους αὐτὸν ἀν- 
ταφεστιᾶσαι λόγοις τῇ ταύτης ὑστεραίᾳ. συνεληλύ- 
ϑασιν οὖν ἀκροασόμενοϊ τε καὶ ἐροῦντες εἷς τήνδε 

τὴν ἡμέραν τρέτην οὖσαν ἀπὸ τῆς ἐν Πειραιεῖ συν- 
ουσίας. ἔν τὸ γὰρ τῇ Πολιτείᾳ τὸ, κατέβην χϑὲς, 
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εἴρηται, κανταῦϑα τὸ, τῶν χϑὲς μὲν δαιτυμόνων, 
τὰ νῦν δὲ ἑστιατόρων. πάρεισι δὲ εἰς ἰήνδε τὴν ἀ- 
κρόασιν οὗ πάντες, ἀλλ ὃ τέταρτος δὲ ἀσϑένειαν 
ἀπολεΐπεται. j 

Pag. 1, lin. 1. Ὃ δὲ δὴ τέταρτος] *O ᾿Αττικὸς, 
φησὶν ὅ Πρόκλος, ὀρϑῶς περὶ τοῦ τετάρτου τοῦδε 
ἐπισημαίνεται. ἔοικδ yap ἀπολειπόμενος οὗτος εἶναι 
τῶν μετὰ Τιμαίου ξένων. διὸ καὶ Σωχράτης αὐτὸν 
ἐρωτᾷ τὸν Τίμαιον, ὅὁπούποτε εἴη ó τέταρτος, καὶ 
ἐκεῖνος ὡς περὶ ἐπιτηδείου τενὸς ἀπολογεῖται, τὴν 
ἀπουσίαν ἀναγκαίαν αὐτῷ καὶ ἀβούλητον δεικνύς. 

1, 10. “Αἀνταφεστιᾷ»} ᾿ἀνταφεστιᾷν φησιν, ἀλλ᾽ 
οὺχ ἀνθεστιᾷν. ἢ γὰρ ἀφεστίασις τὴν ὁλοτελῇ τῆς 
ἑστιάσεως ἀποπλήρωσιν συνείληφεν. 

3, 10. Εὐμνημόνευτον Ὅτι 10 ἄηϑες εὐμνημό- 
γευτον. κινεῖ γὰρ μᾶλλον τὴν φαντασίαν, ὡς παρά- 
δοξον, xai τοὺς πους ἑαυτοῦ τρανέστερον ἡμῖν 

ἐντέϑησιν. 

3, 22. Γάμων σύνερξι») "nó γὰρ τῶν ἀρχόντων 
κατὰ τὸ καϑῆκον ἑκάστῳ άϑρα τῶν κλήρων γιγνο- 
μένων τῶν συνέρξεων, καὶ οὐ φανερῶς, ὑπολαμβά- 
ys» ἀγάγχη τυχηρῶς τοὺς φαύλους συναρμόζεσθαι 

αὐτοὺς ταῖς φαύλαις, καὶ οὗ xatd τινα πρόνοιαν. 
4, 12. Εἰς ἐπιϑυμίαν ἀφίκοιτο] Ὅτι Σωχράτης 

ποϑεῖ μετὰ τὴν πολιτείαν ταύτη» ἰδεῖν κινουμένην 
τὴν πόλιν τὴν κατὰ αὐτὴν εἰς ἀγῶνας καὶ ἄϑλονυς, 
iva μετὰ τὴν εἰρηνικὴν ζωήν», ἣν παραδέδωκε, τὰς. 
περιστατικὲς ἐνεργείας ἱστορήσῃ. 

5, 12. Τίμαιος Tiuouog , ix «οχρῶν τῶν " Eni- 
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ξαφυρίων, τῆς ἐν Ἰταλίᾳ πόλεως, φελόσοφος Ππυϑα- 
γόρειος , ἔγραψε μαϑηματικά τε, καὶ περὲ φύσεως 
σύγγραμμα » τὸν Πυϑογορικὸν τρόπον" ἔνϑεν ó 
Πλάτων καὶ 10» διάλογον εἷς αὐτὸ» i ἔγφαψε, «αϑὰ 
καὶ ὃ Σιλλογράφος φησὶ nepi αὐτοῦ" 

Πολλῶν δ᾽ ἀργυρίων ὀλέγην ἠλλάξατο βίβλον, 
Ἔνϑεν ἀφορμισϑεὶς Τιμαιο γράφειν». 

ἐν ταύτης τῆς πόλεως καὶ Ζάλευκος ὃ »ομοθέτης 
ὋὉ δὲ Κριτίας ἢ a μὲν γενναίας καὶ ἁδρᾶς φύ- 

dan ἥπτετο δὲ καὶ φιλοσόφων συνουσιῶν, καὶ éxa- 
- λεῖτο ἰδιώτης μὲν ἐν φιλοσόφοις, φιλόσοφος δὲ ὃν 
ἐδεώταις. ἐτυράννευσε δὲ καὶ αὐτὸς, εἷς τῶν λ' γε- 
γονώς. Ὃ δὲ “Ευμοκρώτης, Συρακούσιός ἐστι στρα- 
τηγὸς, κατὰ νόμον ζῇν ἐφιέμενος" διὸ καὶ πολιτικῆς 
πῶς μετεῖχε, καὶ φιλοσοφίας. 

6, 12. Axous δὴ) Τοῦτο παροεμεῶδές ἐστιν ig 
ὧν ἐχκαλέσασθϑαι βουλόμεϑα τὸν ἀκούοντα, ἔσο» 
ὃν τῷ, δέχου δὴ τὼ ἄξια ἀκοῆς. 

6, 15. Οἰκεῖος} «Δέγονται γὰρ Οἰκεῖοι καὶ οἵ συγ- 
γονεῖς. 

6, 17. Ἔν τῇ ποιήσει] 
Εἰπέμεναι Koosig ξανϑότριχε πατρὸς ἀκοὗῦειν. 

Οὐ γὰρ ἁμαρτινόῳ πείσετωι ἡγεμόκι. 
6, 18. Ἀριτίαν ἡμέτερον πάππον» : 

᾿Εξηκεστίδης, 
Σόλων, “Ἰρωπίδης , οὗ 

Ἀριτίας ὃ πρῶτος, οὗ Κάλλαισχρος, οὗ 
Τλαύκων, Κρικέας ó δεύτερος 

Ππερικτιόγη, Χαρμέδης,.- 
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Hidww, Γλαύκων, ᾿4δεέμαντος, 
6, 26. Κριτίας ó παλαιὸς δηλαδή. 

7, 8. ᾿ἡπατουρίων) ᾿ἡπατούρια, ἑορτὴ Ἄϑήνῃσιν 
εἰς ϑιόνυσον, ἐκ τοῦδε' ἸΜέλανϑος ἀντὶ Θυμοΐτον, 

τοῦ U βασιλέως ̓ ϑηναίων, ξάνθῳ μονομαχῶν τῷ Bow 
“τῷ, ἀπατήσειν αὐτὸν εἰπὼν παρὰ τὴν ὁμολογίαν, 
o ὦ Adv», δεύτερος ἥ ῇκεις. τοῦ δὲ ξάνϑου ἐπιστρα- 

φέντος, ἵνα ido, τὸν δεύτερον, αὐτὸν μὲν μηδένα 

ἰδεῖν, Mélary9oy δὲ τοῦτον ἐξ ἐπιδρομῆς ἀνελεῖν, 
καὶ οὕτως ἐξ ἀπάτης νικῆσαι .Αϑηναίους, b ὑπὲρ Oi- 
vóns πολεμοῦντας Βοιωτοῖς. ἑώρταζο» δὲ ἡμέρας 
τρεῖς, ὧν ἡ d ἐκαλεῖτο “ἀνάῤῥυσις. τὰ γὰρ ϑύματα 
λέγεται ᾿ἀναῤῥύματα, παρὰ τὸ ἄνω ἐρυόμενα ϑὺύε- 
σϑᾶι. καὶ γὼρ ἐν ταύτῃ πολλὰ ἐθύετο. ἡ δὲ p' 
4ognia, καϑ' ἣν εὐωχίαι καὶ δεῖπινα πολλά. ἡ δὲ 
y Κουρεῶτις. ἐν ταύτῃ γὰρ τοὺς κόρους ἐνέγραφον» 
εἰς τοὺς φρατόραρ, τριετεῖς ἢ τετραετεῖς ὄντας. ἐν 3 
xd) τῶν παέδω» oi ἐντρεχέστδεροι ποιήματα ἄττα ἢ- 
δον, τὰ τῶν παλαιῶν ῥαψῳδοῦντες. 

7, 8. Φρατέρω») «ϑήνῃσιν αἱ φυλαὶ μϑτὶ μὲν 
"Iova δ΄, ἀπὸ δὲ Ἀλεισϑένους ἰ, μετὰ δὲ ταῦτα ιβ΄. 
διῃφρέϑη δὲ ἑκάστη εἰς τρία, καὶ τὸ τρίτον ἐκλήϑη 
τριττὺς, εἶτα πατριὰ, καὶ φρατριὰ, καὶ φράτορες, οἷ 
εἰς τὴν αὐτὴν φυλὴν ταττόμενοι, καὶ φρατρίοι, ὡς 
ἀλλήλων συγγενεῖς , Καὶ sig τούτους τοὺς φράτορας 

ἡ ἐγγραφὴ τῶν κόρων ἐγίγνετο. 
7, 26. 77 τε καὶ πῶς] Τί, τὸ ἔργον, Πῶς, τίνα 

τρόπο». παρὰ τένων τῶν διασωσαμένων αὐτὸ μέχρι 
τῆς Σύλωνος ἀκοῆς; 
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7, 29. Nopoc] ἀπὸ toU νενεμῆσθϑαι τὴν γῆν οἵ. 

τῶ λέγεται. 
7, 29. Σαΐϊτικὸς] Ἔκ τῶν Movefo «Αἰγυπτιακῶ» 

ζ΄ δυναστεία" Ποιμένες σαν ἀδελφοὶ Φοίνικες ξέ- 
yo, βασιλεῖς, ot καὶ Μέμφιν ε εἷλον, ὧν d. Σαΐτης ἐβα- 
σίλευσεν & ὅτη v9", ἀφ oU καὶ ὃ Zen νομὸς ἐκλή:" 
9η. οἵ καὶ ἐν τῷ “Σεϑρωΐτῃ vous πόλιν ἔχτεσαν, 
'dp ἧς δρμώμενον Αἰγυπτίους ἐχειρώσαντο. β' τοὺὑ- 
τῶν Βνῶν ἔτη μ', γ' ̓ ἀρχάνης ἔτη V, δ᾽ “ἄρωφις Ern 

ὃ δὲ Σαΐτης προσέϑηκε μηνὶ ὥρας 4 , ὡς εἶναι 
ἡμερῶν À', καὶ τῷ ἐνιαυτῷ ἡμέρας ς', καὶ γέγονεν ἧἡ- 
μερῶν τξέ. 

8, 1. Σαϊς] ἢ ὅτι τὴν Zo» ἀκίνητον φησὶ ὑπὸ 
σεισμῶν. διὸ καὶ «Αἰγύπτιοι sig τὴν ἄρκτον αὐτὴν 
ἱερατικῶς ἀγαπέμπουσιν, ὡς μετέχουσαν τινὸς ἐκεῖν 
ϑὲν ἀποῤῥοίας διὰ τὸν περὶ τὸν πόλον τόπον, δεξα- 
μένην ἑδραίαν στάσιν. 

8, 13. Φωρωνέως) Φωρωνεὺς, Ἰνάχου καὶ Ma- 
λίας, Ἄργει βασιλεύς, Νιόβη δὲ τούτου mais xi 
Τηλοδίκης, τῆς ξούϑου. Δευκαλίων δὲ καὶ — 
ϑεὺς, ὃ Προμηϑέως καὶ Κλυμένης. Πύῤῥα 0i Em 

. μηϑέως καὶ Πανδώρας, τῆς ὑπὸ ϑεῶν πεπλασμένης. 
8, 14. Κατακλυσμὸ»} Ὅτι τρεῖς ἱστοροῦσι γενέ- 

σϑαι κατακλυσμοὺς, πρῶτον τὸν ini '2yvyog , ὃς 7» 

τῆς ᾿ἀττικῆς βασιλεὺς" δεύτερον τὸν. ἐπὶ ΖΦὲυκαλίω- 
νος, ὅτε καὶ τὰ κατὰ Θετταλίαν ὄρη διέστη, καὶ τὸ 
ἐκτὸς ̓ Ισϑμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχυϑη πάντα" 
τρέτον τὸν ἐπὶ ; “αρδάνου τοῦ Διὸς καὶ Ἡλέκτρας, 
τῆς Ἄτλαντος, ὃ ὃς Φάυνδανος ἐβασίλευσε μετὰ τὸν χω. 

wv 
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τακλυσμὸν τῆς ἀντιπέραν Σαμοθϑράκης ἡ ἥπειρου, διὰ 
σχεδιᾶς αὐτόσε κομισϑ είς. 

. 8, 18. Καί τινα] Πατένεϊτ τοὔνομα. 
8, 28. Φαέϑων) Ὅτι κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους 

γενέσϑαι φααὶ τόν τε πρὸς Θεσσαλίαν καὶ τοὺς éxel- 
γῃ τόπους κατακλυσμὸν, καὶ τὴν ἐν Αἰϑιοπίᾳ ὑπὸ 
τοῦ Φαέϑοντος ἐκπύρωσιν. 

9, 4. πΠαράλλαξις  Παράλλαξιν τὴν ἀσυμμετρίαν 
τῶν ἐν γῇ πρὸς τὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡκούσας δὲ αὖ- 
τὴν ἀποῤῥοίας φησὶ. συμμέτρως ydg ἔχοντα δια- 
μένει, ἀσυμμέτρως δὲ, φϑείρεται. ἢ τὸν τῶν οὐρα- 
viov ποικίλον σχηματισμόν. οὗτοι yüg εἶσιν οἵ κα- 
τὰ οὐρανὸν περὶ γῆν ἰόντες, καὶ ἄλλοτς ἄλλα σχή- 
uota δεικνύντες διὰ τὰς ποικίλας νοήσεις τῶν wv- 

χῶν. γράμματα γὰρ ἐκεῖνα τὰ σχήματά ἐστε, καὶ 
εὗποι τινὲς δραστήριοι δὲ ἐκείνους, 

9, 9. "tvdusvoc] Attixüg ; ἀντὶ τοῦ, λύων τῆς ἀ. 

πορέας ó Ἱνεῖλος ἡμᾶς. 
:9, 14. Κατὰ τήνδε χώραν] κατὰ τὴν ἄνω Alyv 

στο» δηλονότι. κατὰ γὰρ τὴν κάτω, ἣν ἔργον τοῖ 
ποταμοῦ φῆσιν “Ἀριστοτέλης, ὄμβροι εἰώϑασι γίνε- 
σϑαι. ἐπανιέναι δὲ λέγει, οὗ τὸ κάτωϑεν ἄμβλυ- 
σϑαίνειν, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ἀλλαχόϑεν αὐξόμενον ἄνω- 
τέρω τῆς γῆς ωρεῖν, ὑδάτων καταῤῥηγνυμένων εἰς 
τὸν Νεῖλον ἐ ἐξ ἄλλων τόπων, τῶν κατὰ τὰ «Σεληναῖα. 
ὄρη, ἀφ᾽ ὧν αἵ τούτων πηγαὶ ἐκ τῆς γιγνομένης ἐν 
αὐτοῖς πιλήσεως τῶν νεφῶν ὑπὸ τῶν Ergolov ἄνε- 
μων, ὡς Θεόφραστός φησι. ταῦτα δὲ τὰ ὄρη ὕψη- 
λότατά ἐστι. i 
τ. T VIT. T 
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9, 22. Διαφορὰν yov] ἀντὶ vov, παραδόξως ἐκ- 

βεβηκός. 
9, 26. πάλιν δὲ εἰωθότων Ὅτι κατά τινὰς ἐπι- 

τελοῦνται περιφορὲς καὶ αἷ τοιαῦται φϑοραὶ, ἐχοὗ- 
σας τινὰ καὶ αὐτὸς ἀκολουθίαν πρὸς τὴν ὅλην τοῦ 
ϑειον γεννητοῦ περίοδον. 

10, 26. Γῆς τε καὶ -Hgalatov] Ζεὺς Μηήτιδι συ»- 
— φλϑὼν, καὶ γενομένην ἔγκυον καταπένει, ἐπείπερ ἕλε-- 

ys παῖδα γεννήσει» μετὰ τὴν μέλλουσαν ἐξ eo 

γεννᾶσϑαι κόρην, ὃς δυναστεύσει οὐρανοῦ. ὡς δ᾽ 

καιρὸς τῆς ταύτης ἐνέστη γεννήσεως, δεῖται "Hoai- 
στον πρὸς τοῦτο συνεργοῖ, ὡς κατὰ τῆς κεφαλῆς 
σλήξειεν αὐτόν" ἐπὶ ταύτης γὰρ ἐχυοφόρει τὸ ἔμ-- 
βονον. ὃ δὲ οὐκ ἄλλως ὑπακούσας κατένευσεν, εἰ 
μὴ τῇ γεννωμένῃ συγχωρηϑείη συνελϑεῖν εἷς εὑνήν. 
ὑποστώντος δὲ τοῦ Διὸς, πελέκει τούτου τὴν κεφα- 

Aj» Ἥφαιστος πλήττει. καὶ γεννᾶται μὲν οὕτως ξξ 
αὐτῆς ᾿41ϑηνᾶ. ἐπιδιώκων δὲ αὐτὴν Ἥφαιστος, ἀπο- 
σπερμαΐνει μὲν εἰς τὸν ταύτης μηρόν. ἡ δὲ λαβοῦσα 
ἔριον, τὸ σπέρμα ἐξέμᾶξεν, ἔῤῥιψὲέ τὸ εἰς γῆν." καὶ 
οὕτως ἀπὸ τοῦ ἐρίου καὶ τῆς χϑονὸς δρακοντόπους 
ὄνϑρωπος ἐγένετο, ̓ Ἐριχϑόνιος τοὔνομα. τοῦτ᾽ οὖν 
ἐνταῦϑά φησιν, ὅτι ᾿4ϑηναῖοι τοῦτον λέγουσε γενέ 
σϑαι παῤ αὐτοῖς αὐτόχϑονα. 

11, 5. Παραϑείγματα) Παραδείγματα νῦν, ὥς 
φησι Πρύκλος, τὰς εἰκόνας καλεῖ, ἐπείπερ αὗται y 

γνονται παραδείγματα τῶν ἀναπεμπομένων, καὶ δὲ 
αὑτῶν τὰ πρῶτα γιγνώσχουσι. 

pi [ 
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11, 22. Μαϑήματα) γεωμετρία ; ἀστρονομία, 
λογιστικὴ, ἀριϑμητικὴ, καὶ ab ταύταις συγγενεῖς. 

12, 9. Εὐρώπην} Εὐρώπη χέκληται ἀπὸ Εὐρώ- 
"rnc, τῆς ̓ Αγήνορος, ἢ Φοίνικος, ἢ Τιτυοῦ. ᾿Ασία δὲ, 
ἀπὸ ᾿Ασίας, τῆς Οὐρανοῦ καὶ Γῆς. «Διβύη δὲ, ἀπὸ 
Ai bng, τῆς ̓ Επάφου, βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ Μέμ- 
φεως, τῆς Ἱνείλου. οἱ δὲ, ᾿Αμφιῤῥόης. 

12, 10. ᾿“τλαντικοῦ ᾿πελάγους Τὸν Ἡρακλέα, 
λόγος, πολλὰς ἀβάτους διαπορευϑέντα, εἰς τὸν “4τ- 
λαντα, τὸ ὄρος, ἐξ οὗ καὶ τὸ πέλαγος ὠνόμασται, 
ἐλϑεῖν" ὃ ἐξ άτλαντος, τοῦ Ποσειδῶνος καὶ Κλει- 

τοῦς, καλεῖται, ὃ διὰ τὸ ὕψος αὐτοῦ φέρεσθαϊΐ φα- 
σιν τὸν οὐρανόν. καὶ γὰρ τοῦ αἰϑέρος αὐτοῦ, λέγει 
Μάρκελλος, τὴν τοῦδε ψαύειν κορυφὴν, καὶ σκιὰν 
ἐχπέμπειν μέχρι, πεντακισχιλίων σταδίων. ἀπὸ γὰρ 
9" ὥρας ἡμερινῆς κρύπτεσϑαι τὸν ἥλιον ὑπὲ αὐτοῖ 
μέχρι τελέας καταδύσεως. καὶ δ΄ ἄϑως ἐπὶ ἑπταχο-᾿ 

σίους σταδίους ἕως Δήμνου σκιάζει. Πτολεμαῖος 

δὲ, τὰ Σεληναῖα ὄρη τὸ ὕψος ἄπλετον ἔχειν φησί. 
καὶ Αριστοτέλης τοῦ Καυκάσου τὴν κορυφὴν τὸ τρί- 
τον μετὰ δυσμὰς, καὶ τὸ τρίτον πρὸ ἀνατολῶν μέ: 
οος τῆς νυκτὸς ὑπὸ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων καταιγά- 
ξεσϑαι. 

12, 18. Ἡρακλέους στήλας Ἡρακλῆς ἧκε μὲν εἰς 

᾿Ερύϑειαν, ἢ 3 »ῇσός ἐστιν ᾿Ωκεαγνοῦ κειμένη πλησίον, 

3 νῦν Γάδειρα καλεῖται. ἐπὶ δὲ τῷ τὸς βοῦς dya- 
ys» Τηρυόνου, τοῦ “Χρυσάορος καὶ ̓ Καλλιῤῥδης, τῆς 

᾽Ωκεανοῦ, ὃς ἣν τρία σώματα ἔχων συμφυέντα εἰς ἕν 
ἀπὸ λαγόνος 1 τὸ καὶ μηρῶν. εἶχε δὲ βοῦς φοινικάς, 

Ta 

ἂν 
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βούκολον Εὐρυτίωνα, κύνα — Ορϑον δικεφα- 
λον, τὸν ᾿"Εχίδνης καὶ Τυφῶνος. δὲ Εὐρώπης οὖν 
πορευϑεὶς ; “ιβύης ἐπέβη, καὶ παρελϑὼν Ταρτησ- 
σὸν, ἵστησε μὲν σημεῖα τῆς πορείας ἐπὲ τῶν ὅρων 
Εὐρώπης. καὶ "lione ἀντιστοίχους δύο στήλας. ἐ- 
λαύνει δὲ πρὸς Εὐρυσϑέα, τὸν Τίρυνϑος βασιλέα, 

τὰς βοῦς, ] προσετάγη ὑπὶ αὐτοῦ, 
12, 13. Ἢ δὲ νῆσος] Ὅτι μὲν ἐγένετο τοιαύτη τις 

νῆσος καὶ τηλικαύτη, δηλοῦσί τινες τῶν ἱστορούντων 
τὰ περὶ τῆς ἔξω ϑαλάσσης. εἶναι ydg καὶ τοῖς αὖ- 
τῶν χρόνοις ἑπτὸ μὲν νήσους ἐν ἐκείνῳ τῷ πελάγει 
Περσεφόνης ἱερὰς, τρεῖς δὲ ἄλλας ἀπλέτους, τὴν μὲν 
Πλούτωνος, τὴν δὲ '᾿Αμμωνος, μέσην: δὲ τούτων ἄλλην 
“Ποσειδῶνος χιλίων σταδίων μέγεϑος, καὶ τοὺς oi- 

κοῦντας ἐν αὐτῇ μνήμην ἀπὸ τῶν προγόνων διασώ- — 
Cv περὲ τῆς ἀτλαντίδος, ὄντως γενομένης νήσον 
ἐκεῖ παμμεγεϑεστάτης, ἣν ἐπὶ πολλὰς περιόδους δυ- 
ναστεῦσαι πασῶν τῶν ἐν τῷ ̓ Αἀτλαντικῷ πελάγει »ἡ- 
σῶν, ᾿ Ποσειδῶνος καὶ αὐτὴν οὖσαν ἱεράν. ταῦτα μὲν 
οὖν ἹΜάρκελλος ἐν τοῖς Αἰϑιοπικοῖς γέγραφεν, ἡμεῖς 
δὲ ἀπὸ τῶν Πρόκλου ἐξελόντες παρεϑέμεϑα. 

12, 22. Ζύναμις βασιλέων] Δέκα γὰρ βασιλεῖς 
ἦσαν ἐν αὐτῇ, τεγϑέντες δίδυμοι πεντάκις" καὶ taÀ- 

λα δὴ τὰ ἐνταῦϑα λεγόμενα ἐν τῷ Κριτίᾳ διαῤῥηδην 
ἱστόρηται. “Ποσειδῶνος δὲ. καὶ κλειποῖς οὗτοε, ὧν 

ὁ πρῶτος, ὡς Πρόκλος φησὶν, Ἄτλας ἐκαλεῖτο, ἐξ οὗ 
καὶ ἡ νῆσος ὠνόμασται. ᾿ 

12, 25. Πρὸς Αἴγυπτο») Αἴγυπτος κέκληται ἀπὸ 
Αἰγύπτου, τοῦ Βήλου καὶ ᾿Αγχιρόης, τῆς ἹΝείλου, 
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τοῦ βασιλέως Αἰγυπτίων. τοῦτον ὃ πατὴρ £v * 4go- 
Sla xerrouxlien. ó δὲ καταστρεψάμενος τὴν Melou- - 
σόδων χώραν, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ὠνόμασεν “Αἴγυπτον. : 

12, 26. Τυῤῥηνίαρῇ Τυῤῥηνία δὲ ἀπὸ Τυῤῥηνοῦ, 
τοῦ Ἄγρωνος, τοῦ “ἄτῦος, τοῦ «Ἱυδοῦ. καὶ δὴ καὶ 

τὸ Τυῤῥηνικὸν πέλαγος. οὗτος κατὰ χρησμὸν &x- 
atvóiac ἃ ἀπάρας, εἰς τοὐσδε ἀφίκετο τοὺς τόπους, ἐκ 

«Σαρδοῦς τε, τῆς αὐτοῦ γυναικὸς, ἀφ᾽ ἧς καὶ κατὰ 
“1υδίαν Σάρδεις, ἡ πόλις, καὶ ἡ ἀργυρόφλεψ νῆσος 
τὸ πρὶν Σαρδὼ νῦν ὀνομάζεται. 

18, 11. Σεισμῶν καὶ κατακλυσμῶ» Ὅτι ὅπου 
ἅμα σεισμῷ χίνεται κατακλυσμὸς, κῦμα τούτου τοῖ 
πάϑους αἴτιον. ὅταν γὰρ τὸ τὸν σεισμὸν ποιοῦν. 
zvsUua μηδέπω ῥέον ὑπὸ γῆν, τὴν ϑάλασσαν ὑπό 
τιγὸς ἐναντίου πνεύματος αὐτῷ. κινουμένην, ἐξ ἐνα» 
τίας φερόμενον ἀπῶσαι μὲν εἷς τοὐπίσω μὴ δυνηϑῇ, 
διὰ τὸν προωϑοῦντα ἄνεμον αὐτὴν, ἱστᾷ δὲ καὶ ép 
ποδίζον αὐτῆς τὴν πρόοδον, αἴτιον γέγνεται τοῦ 
σολλὴν ὠϑουμέγην ὑπὸ τοῦ ἐναντίου τούτῳ πνεὺ- 
ματος ἀϑροισϑῆναι" τότε δὴ, πολλῆς τῆς ϑαλάττης 
γενομένης διὰ τὸ ἀπ᾽ ἐναντίας ὠϑοῦν, αὐτὸ μὲν ὑπὸ 
γῆν ἔδυ, τῆς ῥοῆς ἀϑρόας ἐπιχυϑείσης, καὶ ἐποίησε 
τὸν σεισμὸν, ἢ δὲ ϑάλασσα ἐπέκλυσε τὸν τόπον. τοῦ- 
τον γὰρ τὸν τρᾷτον καὶ περὶ ᾿Αχαίαν γενέσθαι τὸν 
σεισμὸν ἅμα καὶ τὴν τοῦ ὕδατος ἔφοδον, τοῦ. ἐπι 
κλύσαντος τὰς παραϑαλασσίους πόλεις, Βοῦραν καὶ 

“Ἑλίκην. 

13, 16. Κάρτα βαϑέος) Κάρτα, λέαν, μεγάλως. 
13, 16-17. Πήλου κάρτα βαϑέος ἐμποδὼν ὄν. 

- 
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Tog] Τοῦτο καὶ οὗ τοὺς ἐκείνῃ τόπους ἱστοροῦντες 
λέγουσιν, ὧς πάντα τεναγώδη τὸν ἐκεῖ εἶναι χῶρον. 
Ζέναγος δέ ἔστιν ἰλὺς τις ἐπιπολάζοντος ὕδατος οὐ 
πολλοῦ, καὶ βοτάνης ἐπεφαινομένης τούτῳ, ἢ πηλό- 
δη πελάγη, ἢ ῆ διάβροχοι ἢ κάϑιψροι τόποι. 

26, 24. Ἔν τῳ χρόνῳ] ἔν τενε χρόνῳ. - 
48, 17. Πλοχάνων] Πλόχανδν ἐστι πλέγμα, ᾧ ὃ 

σῖτος καϑαίρεται. 

82, 5. “ἐμμα] «““έμμα, φλοιὸς, λέπισμα. 
89, 27.. ἀρυόχων] Τὰ στηρίγματα τῆς πηγνυμε- 

»5e νέως Δρυόχους φασί. — - 
94, 9. Εὐρῶτος) σεσηπυίας ὑγρότητος. 
94, 10. Σφακελίσα»] Σφακελισμός ἐστι σῆψις 

μυελοῦ, καὶ Σφάκελος, ἡ μετὰ σπαυμοῦ τῆς χολῆς 
πρόεσις. ὃ δὲ σπασμὸς οὗτος μετὰ φλεγμονῆς. ἰα- 
τροὶ δὲ, τὴν μελανίαν, ἢ τὴν σφοδρὰν ὀδύνην. ἔνιοι 
δὲ, τὴν τῶν ὀστέων σῆψιν. λέγεται δὲ καὶ ὃ σφυ- 
γμὸς, καὶ ó παλμός. ἀλλὰ καὶ ὅ μέσος τῆς χειρὸς δά- 
πτυλος.. 

ΕΙΣ TON KPITIAN. 

127, 18. ΜΜελλητέο» ὑπερϑετέον ἐστί. 
128, 16. "41 ἦ μάλιστα εὔστροφον ζῶον ἐκ πρύ- 

uyne ἀπευϑύνοντερ] Σημείωσαι τὸ πρύμνης, or 
U&i, τὸ ἔνδοϑεν. 

180, 11. ̓ Ισϑμὸν) Jo9uóc, γῆ ἀμφιϑάϊασσος, 
καϑ' ἣν ἡ ̓Αχαία τῇ Πελοποννήσῳ συνάπτεται. 

130, 12. Κιϑαιρῶνος καὶ Πάρνηϑος) Κιϑαιρὼν, 
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ὄρος Βοιωτίας. Πάρνησσος δὲ, ὅρος μεταξὺ 'ἅττι- 
κῆς καὶ Βοιωτίας, πλησίον Πανάκτου. 

130, 18. Ὥρωπία»} Ὡρωπὸς, πόλις Βοιωτΐας. 
130, 15. "4ovnó»] 4007106, ποταμὸς Βοιωτίας. 
131, 9. Φελλέως] Φελλεὺς, Τόπος σκληρὸς ποσῶς 

xni πετρώδης, συνεργὴς δέ. oi δὲ, τὸν ἐξ ἐπιπολῆς 
σεδερώδη. 

131, 13. Σὰ] Σῶ, τὰ σῶα μονοσυλλάβως φασὶν 
“ττικοὶ, καὶ τὸν σῶον Σῶν, καὶ ἡ coe Σὰ παρ᾽ 
αὑτοῖς. 

132, 8. Τὸν Hoidayóy xal τὸν Tucoó»] Ἤριδα-. 
γὸς καὶ ἸΙλισσὸς καὶ ἀλλαχοῦ ΒΡ ἀλλ οὗτοι ἐν τῇ 

Arrixij. 

132, 10. πνύχα] πνὺξ, — ᾿᾿ϑήνῃσιν, ἐν ᾧ 
ἐκκλησίαν ἐγίγνοντο πάλαι μὲν πᾶσαι, ὕστερον δὲ 
ὅπαξ, ὅταν τὸν στρατηγὸν χειροτονῶσιν. ἐκλήϑη δὲ 
οὕτως ἥτοι ἀπὸ τοῦ πυκνοῦσϑαι τὸν ὄχλον ἐκεῖ, ἢ 
ἀπὸ τοῦ πυκνὰ εἶναι τὰ περὶ αὑτὴν οἰκήματα, 

132, 10. “υκαβηττὸν»)] «ἀυκαβηττὸς, ὄρος τῆς 
"ἀττικῆς. εἴρηται δὲ οὕτως διὰ τὸ λύκοις πληϑύειν — . 

132, 19. ξυσσίτια)] τὰ δεῖπνα, ἃ κοινῇ noioUy- 
Ta, «ακεδαιμόνιοι. καλεῖται δὲ καὶ dino, ἐπεὶ 
φιλίας συναγωγά ἐστι. 

133, 8. Εὐχρας] Evxodc, εὔκρατος, ἢ εὐκέφα- 
λος, ὧς Εὐριπίδης Αντιόπῃ. 

137, 4. "ἀκροδρύων Ἀχρόδρνα κοινῶς οἵ τῶν 
δένδρων καρποί, 

137, 5. ἹΜμεταδόρπια] ἐπίδειπνα. 

L4 
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137, 20. Τρίπλεϑρο» Τὸ πλέθρον ἐστὶ ποδῶν 
E δίμοιρο». 

137, 22. Σταδίων) “Στάδιόν ἐστι μέρος τι μιλέου 
ἕβδομον τέσσαρες καὶ δέκατον. τὸ γὰρ μέλιόν ἐστι 
ὥς στάδια, 

138, 29. Ἐν à xar ἀρχὰς ἐφίτυσα») Φιτῦσαι, 
ἐπὶ πατρὸς, ἐπὶ δὲ μητρὸς Γεννῆσαι. καὶ Φετύων, 

ὁ γεννῶν, καὶ τὸ γέννημα, Φίτυ, ὡς Εὔπολις Αὐτο- 
λύχῳ᾽ 

"tdg 3 ἤγαγες καινὸν φίτυ τῶν βοῶν. 

b 

ΕΙΣ TON ΠΑΡΜΕΝΊΔΗΝ. 

147, 1. Κλαζομενῶν | Κλαζομεναὶ, πόλις ᾿Ιωνίας, 
148, 13. Μελίτη] Μελέτη, δῆμος ἈΚεκροπίδος. 
148, 22. Παναϑήναια] Ἢ τῶν Παναϑηναίων 

ἑορτὴ καὶ ὅ ἀγὼν ἐτέϑη μὲν πρῶτον ὑπὸ ᾽Εριχϑο- 
vlov, τοῦ “Ηφαίστου καὶ τῆς ᾿Αϑήνης" ὕστερον δὲ 
ὑπὸ Θησέως συναγαγόντος τοὺς δήμους εἰς ἄστυ. 
ἄγεται δὲ ὃ ἀγὼν διὰ πέντε. ἐτῶν. καὶ ἀγωνίζεται 
παῖς Ἴσϑμια, οὗ πρεσβύτερος, καὶ ἀγένειος ἀνήρ. 
τῷ δὲ νικῶντι δίδωσιν ἔλαιον ἐν ἀμφορεῦσι, καὶ στε- 
φανοῦσιν αὐτὸν ἐλαίᾳ πλεκτῇ. 

148, 28. Ioidixd] Καὶ ἐπὶ ϑηλειῶν xai ἐπὶ aó- 
ῥένων ἐρωμένων ἡ 7 λέξις εὕρηται. Κατὰ μεταφορὰν» 
δὲ τὴν ἀπὸ τούτων καὶ éni πάντων τῶ» σπουδαζο- 
μένων πάνυ" 3 καὶ ἐν Φαίδρῳ λέγεται" éorrov δακας, 

M Φαῖδρε, δ τι σου τῶν παιδικῶν ἐπελαβόμην, ἐρε- 
ἀχελῶν ge. ἡ δὲ λέξις ὧς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὶ τῶν ἀσελ- 
γῶς ἐρωμένων. 
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149, 1. Κερυμεικῷ)} Τόπος ᾿᾿ϑήνῃσιν, ἔνϑα καὶ 
αἱ πόρναι προειστήκεισαν. εἰσὶ δὲ δύο Κεραμειχοὶ, 
ὃ μὲν ἔξω τείχους, ὅ δὲ ἐντός. 

168, 4. γασϑαι ϑαυμάζεσϑαι. ἡ 

153, 26. " E9ga&r] ἐτάραξεν, ἠνώχλησεν, -ἔνυξον. 

154, 23. Ηδέως] ἀντὶ τῶν κατὰ φύσιν νῦν. on- 
μαΐνει δὲ ἔστιν ὅτε καὶ τὸ εὐήθως, καὶ τὸ γελοίως. - 

157, 22. ᾿4πίϑανος] ἀντὶ τοῦ, δύσκολος, καὶ μὴ 
ὁᾳδίως πειϑόμενος. 

459, 7. . 4εινότερο» Τὸ ΖΔεινότερον οὐχ ὡς ἰσχυ- 
θότερον ἄπορον" ὥς εἰώϑασι “εινοὺς λέγειν τοὺς 
κρατοῦντας τῇ δυγάμει τῶν λόγων" ἀλλ᾽ dg μείζονος 
δείματος καὶ εὐλαβείας τοῖς νοῦν ἔχουσιν ἄξιον. 

162, 21. ἄλλως τε καὶ] μάλιστα. 

163, 2. "Tfvxelov ἵππου) Τὸ τοῦ μελοποιοῦ ̓ 1βύ- 
κου ῥητόν" Ἔρως αὗτέ us κυανέοισιν ὑπὸ βλεφά- 
ροις raxego ὄμμασι δερκόμενος, κηλήμασι παύτοδα- 
ποῖς sic ἄπειρα δίκτυα Κύπριδος PELA "H μὰν 
τρομέω yw ἐπερχόμενον, ὥστε φερέξυγος ἵππος ἀε- 
ϑλοφόρος ποτὲ γήραϊ ἀσκῶν σὺν ὄχεσι ϑοοῖς εἰς a- 
μελλαν ἔβα. 

163, 8. 4Διανεῦσαι] περαιωϑῆναι. 

168, 13. Τὸ αὐτὸ slvai) Γράφεται καὶ, αὐτῷ 
αὑτὸ εἶναι. 

200, 19. ᾿ἀνήσει) ἀφήσει, ἢ ἀναπεΐσει. 
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ΕΙΣ TO ZTMIIOZION. 

208, 3. Φαληρόϑεν) Φάληρον, δῆμος Αϊαντέδος, 
ἐξ οὗ ̓ Απολλόδωρος. ᾿ 

209, 27. Κυδαϑηναιεὺς) Κυδαϑήναιον, δῆμος 
ἐν ἄστει τῆς Πανδιονίδος φυλῆς. καλεῖται δὲ καὶ 

Κύδαϑον᾽ ἐξ οἵ ““ριστόδημος. 

211, 4. Βλαὑτας) ὑποδήματα. οὗ δὲ, Βλαυτία, 
σάνδαλα ἰσχνά. 
211, 14. Αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑοὶ] 

| Αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑοὶ δειλῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασι. 
ταύτην δὲ λέγουσιν εἰρῇσϑαι ἐπὶ “Ηρακλεῖ, ὃς ἐπέ 
στη τῷ Ksjxs, ὅ 0t. ἑστιῶτο. Κρατῖνος δὲ ἐν πυλαιᾳ 
μεταλλάξας αὑτὴν, γράφει οὕτως" 

Οἵδ᾽ «v9 ἡμεῖς, ὡς ὃ παλαιὸς λόγος, 

Αὐτομάτους ἀγαϑοὺς ἰέναι κομψῶν ἐπὶ δαῖτα 
Θεατῶ». | 

καὶ Εὔπολις ἐν Χρυσῷ γένει. 

214, 15. ἹῬᾷστα)] τὸ ἥδιστα ἐνταῦϑα σημαένει. 
215, 8. Mugéuoiouv] ἹΜΜυῤῥινοῦς, δῆμος Αἰ- 

γηΐδος, ἀφ᾽ ἧς ὃ Φαΐδρος. 
215, 27. παιᾶνας} ἢ τοὺς λεγομένους "παιᾶνας, 

ὕμνους εἰς “Απόλλωνα, ἐπὶ καταπαύσει λοιμοῦ. ἢ 
Παιήονα, τὸν τῶν ϑεῶν ἰατρόν. ῇ Παιῶνας, ὡς νῦν», 
ᾧδὰς ἐπὶ εὐτυχίᾳ καὶ νέκη, διὰ τοῦ ὡμέγα, ἐξ οὗ 
καὶ Παιωνίζειν. 

218, 28. Ἄλκηστις] - H περὶ τῆς ̓ ἀλκήστιδος ὕπό- 
ϑέεσις τοιαύτη τίς ἐστιν" ““πόλλω» ἡτήσατο παρὰ 
τῶν “Μοιρῶν j ὅπως oͤ Aounroc, τολουτᾷν μέλλων, 

παράσχῃ τὸν ὑπὲρ δαυτοῦ ἔκόντα τεϑνηξόμενον, ἵ ἵνα 
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loo» τῷ προτέρῳ χρόνον ζήσῃ. καὶ δὴ Ἄλκηστις, ἡ 
γυνὴ τοῦ ᾿ἀδμήτου, ἐπέδωκεν ἑαυτὴν, οὐδετέρου τῶν 
γονέων ϑελήσαντος ὑπὲρ τοῦ παιδὸς ἀποθανεῖν. 
μετ οὗ πολὺ δὲ ταύτης τῆς συμφορᾶς γενομένης, 
“Βραχλῆς παραγενόμενος, καὶ μαϑὼν παρὰ τινος 
ϑεράποντος τὰ περὶ τὴν ᾿ἄλκηστιν, ἐπορεύϑη ἐπὶ. 
τὸν τάφον, καὶ τὸν ϑάνατον ἀποστῆναι ποιήσας, 
ἐσθῆτι καλύπτει τὴν yvvoixa τὸν δὲ: Adunto⸗ A. 

5v, λαβόντα αὐτὴν τηρεῖν" εἰληφέναι γὰρ αὐτὴν 
πάλης ὧϑλον ἔλεγε. μὴ βουλομένου! δὲ ἐκείνου, ἔδει- 
By ἣν ἐπένθει. Ἄλλως. Ἄλκηστις, ἡ Πελίου ϑυγά- 
τηρ, ὑπομείνασα ὑπὲρ τοῖ, ἰδίου ἀνδρὸς τελευτῇσαι, 
“Ηρακλέους ἐπιδημήσαντος ἐν τῇ Θετταλίᾳ διασώζο- 
ται, βιασαμένου τοὺς χϑονίους ϑεοὺς, καὶ ἀφελο- 
μένου τὴν γυναῖκα. παρ᾽ οὐδετέρῳ κῶται ἡ μυϑο- 
7tocía. . 

224, 16. “ἀφροδίσιον “Δφροδίσιος ὄρχος οὐκ ἐμ- 
ποίνιμος, ἐπὶ τῶν δὲ ἔρωτα ὀμνυόντων πολλάκις καὶ 
ἐπιορκούντων. Μέμνηται δὲ ταύτης καὶ “Ἡσίοδος, 
λέγων" 

Ex τοῦδ᾽ ὅρκον ἔϑηκεν ἀμείνονα ἀνθρώποισι, 
Ἰγοσφιδίων ἔργων περὲ Κύπριδος “ἀφροδισίων. 

καὶ Πλάτων ἐν Συμποσίῳ. 
2258, 14. Βασανίξειν δοκιμάζειν, διακρίνειν. 

μετενήνεκται δὲ ἀπὸ τῆς «Ἱυδῆς λίϑου, δὲ ἧς ὃ χρυ- 

σὸς βασανίξεται, τουτέστι, δοκιμάζεται. 

227, 14. Ἔκ τοῦ παραχρῆμα] ἐκ τοῦ αὐτομάτου, 
ἐκ τοῦ προχείρου. 
.227, 27. Ἢ λὺγξ] Τὸ τοῦ λυγμοῦ σύμπτωμα 
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— τῷ στομάχῳ διὰ πλήρωσιν, ἢ κένωσιν, 3 
ψύξιν" ἐνίοτε δὲ καὶ διὰ δῆξιν δριμέων ὑγρῶν καὶ 
φαρμακωδῶν ταῖς ποιότησιν" οὖς ἐὰν ἐμῶσιν, αὐτὶ- 

κα παύονται λύζοντες. Πολλοὶ καὶ τὸ Oud τριῶν πε- 
περῶν πιόντες, ἢ αὐτὸ τὸ πέπερι, ἐὰν εὐθέως ἐπι- 

πίωσιν οἶνον, αὐτίκα λύζουσι. καὶ τροφῆς δὲ δια- 
φϑαρείσης εἰς δαχνώδη ποιότητα, λύζουσιν ἔνιοι" 
καὶ ῥδιγώσαντες δὲ τὸ σίόμα τῆς κοιλίας, ἔνιοι λύ- 

ζουσι. καὶ μάλιστά ys τοῖς παιαὶ συμβαίνει λύξειν 
συνεχῶς ἐπὶ τῇ τοῦ στομάχου ψύξει, καὶ τῇ τῆς τρο- 
φῆς διχφϑορᾷ. Τίνεται δὲ λυγμὸς καὶ ἐν πυρετοῖς, 
καὶ μάλιστα φλεγμαίνοντος στομάχον, ἢ ἑτέρου 
σπλάγχνου, ψύξεως μὲν οὖν προηγησαμένης τοῖ 

. λυγμοῦ, ἐπιτέϑει τῷ στομάχῳ ἐν ἐρίῳ ἔλαιον, ἐν ᾧ 
ἑψῶμεν κύμινον, πήγανον, ἀψένθιον" δίδου δὲ πο- 
τὸν πήγανον μετ οἴνου, ἢ σεύτλου ἑψημένον μελι- 
κράτῳ. καλὸν δὲ καὶ τὸ σκιλλητικὸν ὄξος καταρο- 
φούμενον. τὸ δὲ καστύρειον καὶ τοῖς διὰ ψύξιν λύ- 
ζουσι τελείοις δίδου, καὶ τοῖς ini πλήϑει χυμῶν roũ- 
τὸ πάσχουσι, δὲ ὀξυκράτου κεράτια ιη΄. Ὅταν δὲ 
ὑπὸ πληρώσεως λυγμὸς γένηται, ἔμετος τούτοις ἴαμα, 
καὶ τῶν ἄκρων τρίψις, καὶ πνεύματος κατοχή. 

227, 28. ᾿ἀνακογχυλέαυον) ᾿Ανακογχυλιάσαι, τὸ 
κλῦσαι τὴν φάρυγγα, ὃ λέγομεν ΞΑναγαργαρίσαι. 

228, 2-8. Οὐκ ἂν φϑάνοις λέγων, ἐγὼ δὲ ταῦ- 
τα ποιήσω] Eni τῶν εἰς πέρας ἀγόντων» ἀξίωσιν τι- 

. νὸς, μήπω πέρας ὁ ἐπιϑέντος αὐτῇ. 
228, 12. Ὡς E ἔπος εἰπεῖν) ὡς φαένεται, ὡς ἐν λό- 

χῳ εἰπεῖν. τοῦτο σχηματίξεται παρὰ τοῖς παλαιοῖς. 
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καὶ, ὡς εἰπεῖν ἔπος, καὶ, ὧς ἔπος εἰπεῖν, καὶ, ὡς 
ἔπος φάναι, καὶ, ὧς φάναι ἔπος. ἔτι δὲ καὶ διὰ μιᾶς 
λέξεως ἐκφωνεῖται, olqy, ὡς φάναι, καὶ, ὡς εἰπεῖν. 
σημαΐνει δὲ τὸ αὐτό. oi δὲ φασὶν, ἀντὶ τοῦ, ὡς 
φαΐένεται, κεῖσθαι, ἢ ἀντὶ τοῦ, ὡς ἐν λόγῳ εἰπεῖν. 

228, 17. Πρεσβεύωμεν] προτιμῶμεν, μεγαλύ- 
γωμεν. 

284, 4. Κυβιστῶσι] Κυβιστὴς, δ ὀρχηστὴς, καὶ 
Μυβιστᾷν, τὸ ὀρχεῖσθαι. 

235, 1. “Ἰσκωλιάξοντερ] ᾿υκωλιάζειν κυρίως μὲν 

τὸ ἐπὶ τοὺς ἀσκοὺς ἄλλεσϑαι ἀληλιμμένους, dq ove 
᾿ἐπήδων γελοίου ἕνεκα. τινὲς δὲ, καὶ ἐπὶ τῶν συμπε- 
φυκόσι τοῖς σκέλεσιν ἁλλομένων. ἤδη δὲ τιϑέασι 
καὶ ἐπὶ τοῦ ἄλλεσθαι τὸ νεῦρον τῶν ποδῶν ἀνέχο»- 
ται ἢ, ὧς νῦν, ἐπὶ σκέλους ἑνὸς DUM ἔστι δὲ 
καὶ τὸ χωλαένειν. 

236, 13. ἱρῆτται] ᾿Ιχϑύδιόν τι τῶν πλατέων ἢ 
Ψῆττα, ἐκ δύο δερμάτων συγκεῖσϑαι τὴν ἰδέαν δο- 
κοῦν, ὃ τινὲς σανδάλιον καλοῦσιν' οἵ ài, βούγλωσ- 

σον. κακῶς δέ" ἄλλα γάρ ἐστι ταῦτα. 
238, 19. «ἰσπαι) oi λεῖαι, καὶ ἐκτετριμμέναι, 

καὶ ἀἄπυγοι λίαν. καὶ oi διαπεπρισμένοι ἀστράγα- 
Aot. οἵ, τὸ ᾿4ϑηναῖοι “ίσποι καλοῦνται, τῷ ἐκ τῆς 
ἐν τῷ κωπηλατεῖν συνεχοῦς ἐφέδρας αὐτοὺς ἀπογλού- 

τους εἶναι. 
240, 6. ᾿Οκρίβαντα) τὸ λόγιον, ἐφ᾽ οὗ οἷ τραγῳ- 

δοὶ ἠγωνίζοντο, τινὲς δὲ Κιλλίβαντα τρισκελῆ ga- 
diy, ἐφ᾽ οὗ ἵστανται οὗ ὑποκριταὶ, καὶ τὰ ἐκ μετεώ- 
gov λέγουσιν». 
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244, 25. Ὅμοιον ὁμοίῳ]. 
Ὡς ais) τὸν ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον, 

ἐπὶ τῶν τοὺς τρόπους παραπλησίων, καὶ ἀλλήλοις 
ἀεὶ συνδιαγόντων, , ἐξ Ὁμήρου λαβοῦσα τὴν ἀρχήν. 
Μέμνηται δὲ αὐτῆς Πλάτων καὶ ἐκ τῷ 400006, καὶ 

ἐν Συμποσίῳ, καὶ Μένανδρος Σικυωνίᾳ. 
242, 11. Πίλναται] προσπελάζει, προσεγγίζει. 
245, 1. Ὕπνον κἐ' ἐνὶ κήδει] Τράφεται καὶ, ὕπνον 

γηκπηδεῖ. 
245, 24. ᾿4δεὲς πάλαι δέος] ᾿4δεὲς δέος, ἐπὶ τῶν 

τὸ μὴ ἄξια φόβου δεδιότων. ὅμοιον τούτῳ καὶ τὸ 
Ψοφοδεὴς ἄνϑρωπος. - 

254, 2. Ἴτης] ἵστωρ, ἐπιστήμων, ὡς ἐνταῦϑα. 
λεμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἱταμοῦ καὶ ϑρασέως. 

255, 6. Τέλος]Ὶ Τὸ Ζξλὸς oi ᾿Ἁττικοὶ τάττουσι 
καὶ ἀντὶ τάξεως, καὶ τάγματος, καὶ δαπάνης" ἔνϑεν 
ὁ Πολυτελὴς, καὶ Εὐτελὴς, καὶ ὃ Συντελής. καὶ τὸ 
εἰς γάμους ἀνάλωμα, ὅϑεν τὰ Προτέλεια. λέγεται 
καὶ ἀντὶ ἀρχῆς. Θουκυδίδης" προυελϑὼν δὲ τοῖς 
τέλεσιν. ὡσεὶ ἔφη, τοῖς ἐν ἀρχῇ οὖσι. σημαένεε καὶ 
τὸ ἀποτέλεσμα τῶν πραγμάτων. καὶ τὸ εἰσπραττό-- 
uevovx ὑπὸ τῶν τολώνων χρέος Τέλος καλεῖται. 

256, 16. Ἕν μόνο» Τράφεται καὶ, ὃν μόριον. 
258, 11. Συσπειρᾶται) συστρέφεται, 
258, 12. ᾿ἀνείλετα] ἀνειλεῖται. 
258, 14. Σπαργῶντι] ὁρμῶντι, ὀργῶντι, ταρατ- 

τομένγῳ, ἢ ἀνθοῦντι. λαμβάνεται δὲ καὶ dni τῶ» 
μασϑῶν πεπληρωμένων γάλακτος. 

261, 4. Kó0go»] Κόδρος ἢ ἢν ἀπὸ “"υκαλίωνοῃ 
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ὥς φῆσιν “Ελλάνιπος. γένεται yop Ζδευκαλίωνος μὲν 
xoi Πύῤῥας, ὧς δὲ τινὲς, Διὸς καὶ Πύῤῥας, Ἕλλην" 
Ἕλληνος δὲ καὶ ᾿Οϑρηΐδος, Ξοῦϑος, Αἴολος, Ζῶρος, 
Ξενοπάτρα" ΑἸϊόλον δὲ καὶ Ἴφιδος τῆς Πηνειοῦ, 
Σαλμωνεὺς" Σαλμωνέως δὲ καὶ ᾿Αλχιδίκης, Τυρὼ, 
ἧς καὶ Ποσειδῶνος, Ἰγηλεὺς" ἹΝηλέως δὲ καὶ Χλωρΐές- 

δος, Περικλύμενος" Περικλυμένου δὲ καὶ Πεισιδί- 
κης, Βῶρος" JBogov δὲ καὶ «υσιδίκης, Πένϑιλος" 
Πενϑίλου δὲ καὶ ᾿ἀγχιφόης “ἀνδρόπομπος: ἄνδρο- 
πόμπου δὲ καὶ Ἡνιόχης, τῆς ρμενίου, τοῦ Ζευξίπ- 
7r0V, τοῦ Εὐμήλου, τοῦ ἀδμήτου, Ἰμέλανϑος. οὗτος, 

“Ἡρακλειδῶν ἐπιόντων, ἐκ ἩΜΠεσσήνης εἰς ᾿ἀϑήνας 

ἀνεχώρησε" καὶ αὐτῷ γίνεται παῖς Κόδρος. χρόνῳ 
δὲ ὕστερον γενομένης τοῖς Βοιωτοῖς ἀμφισβητήσεως 
σιρὸς ᾿Αϑηναίους, dc μὲν τινὲς, stsgà Οἰνόης καὶ Πα- 
voxtov, ὡς δὲ τινὲς, περὶ Μελαινῶν, καὶ τῶν Βοιω- 
τῶν ἀξιούντων τοὺς βασιλέας προκινδυνεῦσαι περὶ 
τῆς χώρας δὶς μονομαχίαν καταστάντες, Ξάνθος" μὲν, 

ὃ τῶν Βοιωτῶν βασιλεὺς , ὑποδέχεται" Θυμοΐτης 
δὲ, ὃ τῶν ᾿4ϑηναίων, ἀρνεῖται, λέγων, τῷ βουλομέ- 

»o μογομαχεῖν τῆς ἀρχῆς παραχωρεῖν. δήέλανθος 
δὲ ὑποστὰς τὸν κίνδυνον ἐπὶ τὸ βασιλεῦσαι τῶν “4- 
ϑηναίων αὐτὸν καὶ τοὺς ἐξ αὐτοῦ, ὁπλισάμενος προ- 
ἤει ; καὶ πλησίον τοῦ Ξάνθου γενόμενος εἶπεν" ἀδι- 
«sic, M ξάνϑε, σὺν ἑτέρῳ im ἐμὲ ἥκων, καὶ οὗ μό- 

νος, ὡς ὡμολόγητο. ξάνϑος δὲ, ταῦτα ἀκούσας, με- 
τεστράφη, ϑεάσασϑαι βουλόμενος, st τις αὑτῷ ἐπό- 

ἧς μενος εἴη. καὶ μεταστραφέντα βαλὼν αὐτὸν ἀπέκτει- 
γε, καὶ βασιλεὺς τῆς “ἀττικῆς ἐγένετο" ὅϑεν καὶ toig 

| 
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4ϑηναίοις κρατήσασι τῆς χώρας ἔδοξεν ξορτὴν ἄγειν, 
ἥν πάλαι μὲν πατηνόρια, ὕστερον δὲ ᾿ἀπατοὕρια 
ἐχάλουν, ὡς ἀπὸ τῆς γενομένης ἀπάτης. Μελάνϑου 
δὲ Κύδρος γενόμενος, ἐκδέχεται τὴν βασιλείαν ὃς 
καὶ ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀπέθανε τρόπῳ τοιῷδε" Πο- 
λέμον τοῖς Ζωριεῦσιν ὄντος πρὸς ᾿4ϑηναίους, ἔ ἔχρη- 
σεν ὃ ϑεὸς τοῖς Ζωριεῦσιν, αἱρήσειν τὰς ᾿ἀϑήνας, εἰ 
Κόδρον τὸν βασιλέα μὴ φονεύσωσι. γνοὺς δὲ τοῦτο 
ὃ Κόδρος, στείλας ἑαυτὸν ἐν εὐτελεῖ σκευῇ ὡς ξυλι- 
στὴν, καὶ δρέπανον λαβὼν, ἐπὶ τὸν χάρακα τῶν πο- 
λεμίων agone. δύο δὲ αὐτὸν ἀπαντησάντων πολε- 
μων, τὸν μὲν ἕνα πατάξας κατέβαλεν. ὑπὸ δὲ τοῦ 

ἑτέρου ἀγνοηϑεὶς, ὅστις ἦν, πληγεὶς ἀπέϑανε, κατα- 

λιπὼν τὴν ἀρχὴν "Μέδοντι τῷ πρεσβυτέρῳ τῶν παΐ- 
δων. ὃ δὲ νεώτερος αὐτοῦ παῖς Νηλεὺς τῆς δωδεχα- 

πόλεως Ἰωνίας κτιστὴς ἐγένετο" dq οὗ φασιν 49η- 
vœioię τὴν τῶν Κοδριδῶν εὐγένειαν εἷς παροιμέαν 

περιστῆναι, Εὐγενέστερος Κόδρου, ἐπὶ τῶν πάνυ 
εὐγενῶν. 

267, 23. Τουτὶ τί ἦν] Γράφεται καὶ, τοῦτ᾽ εἴ- 
fI8RV. 

268, 26. Ῥυκτῇρα) Ψυκτὴρ, σκεῦος, ἔνϑα δια- 
γίζουσι τὰ ποτήρια, ἢ ποτηριου εἶδος, ὡς Εὐριπέδης 
Τηλέφῳ. 

268, 27. Kotilag] Τρΐτον μέρος ἡ Κοτὗλη τῆς 
χοένικος. 

270, 20. Σίληνοις] Σιληνοὶ, — χορευταὶ, 
πρρὰ τὸ σιλλαίνειν, ὃ ἔστι σκώπτειν, λεγόμενοι, πα΄ 
γὰ τοὺς πότους. 
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270, 24. «Σατύρῳ] Σάτυροι, Aiovboov ὀπαδοὶ 
καὶ οὗτοι, οἱ διὰ τὸ ἐν ὄρεσιν οἰκεῖν ἀλουτοῦντες, 
τράγων σχέλη -καὶ τρίχας νομιζόμενοι ἔχειν παραδὲ- 
δονται, καὶ ταύτῃ καλεῖσθαι ἀπὸ τοῦ σεσῃρέναι τῷ 
οἴνῳ, τοὐτέστι, κεχῃνέναι" φίλοινοι γὰρ εἰσί. Μαρ- 
σύαρ δὲ, αὐλητὴς, ᾿Ολύμπου υἱὸς, ὃς τοὺς αὐλοὺς 
“41ϑηνᾶς ὑιψάσης, διὰ τὸ ἐνασχημονεῖν αὐτοῖς, ἀνε- 

λόμενος, Ἴρισεν πόλλωνε περὲ μουσικῆς, καὶ ἡττή- 
ϑη, καὶ ποινὴν δέδωκε, τὸ δέρμα δαρείς " ἀφ᾽ οὗπερ 
«ἵματος ἐῤῥευσε ποταμὸς, ὃ ἐξ αὐτοῦ ὕστερον ὅ“αν" 
σύας κληῦ εἰς. 

271, 16. Κομιδῇ] ANE μὲν τὸ ἐπιμελῶς" ὅϑεν 
καὶ "Opsoxópos , καὶ I*govroxóuog. ἰσοδυναμεῖ δὲ 
καὶ τῷ σφόδρα καὶ τελέως" κομιδῇ σμικρῶ, σφόδρα 
σμικρά. 

271, 19. Κορυβαντιώντω») ἐνθουσιώντων, 5j τι» 
«a ὄρχησιν ἐμμανῆ ὀρχουμένων, ἀπὸ τῶν Κορυβάν»- 
των, ot καὶ τροφεῖς, καὶ φύλακες, καὶ διδάσχαλοε 
τοῦ Διὸς εἶναι μυϑολογοῦνται. τινὲς δὲ τὸ oi; αὕτους 
τοῖς Κουρῆσιν εἶναι φασίν" εἶναι δὲ καὶ τῆς Ῥέας 
ὀπαδοὺς, ἀπὸ τῶν τοῦ 4c δακρύων γεγενημένους" 
ὧν ἀριϑμὸν οἷ μὲν ϑ', οἷ δὲ ε΄ λέγουσι. 

273, 6. Εἰ ἰρωνευόμενος ὑποκρινόμενος, χλευάζων. 
274, 3. Ἤνιτο») ἤνυον, ἐτέλουν. 
274, 19. Οἶνος) Olrog καὶ ἀλήϑεια ,» ἐπὶ τῶν ἐν 

μέϑῃ τὴν ἀλήϑειαν λεγόντων. Ἔστι δὲ ἄσματος ᾿4λ- 
καίου ἀρχὴ" 

Οἶνος, ὦ φίλε nai , καὶ ἀλήϑεια. 
καὶ Θεόκριτος. τινὲς δὲ φασὶν, ὅτι πρὶν οἶνον εὗρε- 

Prar. T. VIL v 
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: ϑῆναι, ὕδωρ κατὰ τῶν ἱερῶν ἔσπενδον , καϑάπερ 
νῦν τὰ νηφάλια" οἴνου δὲ φανέντος οὕτω ϑαυμάσαι 
τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ϑείαν ἡγήσασθαι τὴν φύσιν, 
ὡς καὶ τὰς συνθήκας παρὰ τὸν οἶνον γενομένας vo- 
μέσαι δεῖν εἶναι κυρίας , καὶ μὴ τολμᾷν παραβαΐ- 

, vu», ἀλλὰ κατὰ πάντας τρόπους ἀφαιρεῖν τὸ ψεῦδος 
ἀπὲ τῶν παρὰ τὸν οἶνον συνθηκῶν. Ὁμοία δὲ ταὺ- 
της καὶ αὕτη" Τὸ γὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ νήφοντος, 
ἐπὶ τῆς γλώσσης ἐστὲ τοῦ μεθύοντος. 

276, 23. Τρίβωνα) Τρέίβων ἐστὶ στολή τις, ἔχου- 
σα σημεῖα, ὡς γραμματια. Τριβώνιον δὲ, ἱμάτιυν 
παλαιὸν καὶ τετριμμένον. 

277, 3. Καταδεδαρϑηκὼς) καϑυπνωκὼς, 
277, 18. ᾿πϑτιδαίαν) Ποτίδαια, ΠΩΣ Θράκης 

ἐν “ακεδονίᾳ, κτίσμα Κορινϑίων. 
278, 5. Itlow] Πίλος, ἱμάτιον ἐξ αὶ ἐρίων πιλή- 

σεως γινόμενον, εἰς ὑετῶν καὶ χειμώνων ἄμυναν. 4ρ- 
νακέδες δὲ, ἀρνῶν κώδια. 

278, 19. Χαμεὑύνια)] ταπεινὰ κλινέδια. 
279, 6. 4ηλίου] 4ήλιον, χωρίον τῆς Βοιωτίας. 
279, 24. Προτροπάδη»] προϑύμως, ἀμεταστρε- 

πιὸ, μετὰ προτροπῆς, ἢ εἷς τοὔμπροσϑεν. 
280, 16. Κανϑηλίους] τοὺς βραδεῖς νοῆσαι, ἢ 

ἀφυεῖς". ἀπὸ Κάνϑωνος, ὃς ἐστιν ὄνος, εἰρημένοι" 

ὃς πάλιν ἀπὸ τῶν Κανϑηλίων, τῶν ἐπιτιϑεμένων 
αὐτῷ ἐπικαμπῶν ξύλων, τουτέστι, σαγμάτων, ὄνο- 
μάζεται οὕτως. 

280, 17. Βυρσοδέψας) τοὺς τὸς βύροας ἐργαζο- 
μένους καὶ μαλάττοντας. 

20 ^W ME 
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284, 6. Ὥσπερ νήπιον, παϑόντα γνῶναι) 
“Ῥιχϑὲν δὲ τε νήπιος ἔγνω, 

ἐπὶ τῶν μετὰ τὸ παϑεῖν συνιέντων τὸ ἁμάρτημα. 
'Eni τὸ αὑτὸ ἑτέρα ταροιμέα" Ὃ ἁλιεὺς πληγεὶς, 
γοῦν φύσει. φασὶ γάρ, ἅλιέξα ἀγκιστρεύοντα, ἐπει- 
δὲν σπάσῃ τῷ Ao τὸν ἰχϑὺν, τῇ χειρὶ προσαγα- 
yóvra κατέχειν, ἵνα μὴ φύγῃ" τοῦτο δὲ συνήϑως 
ποιοῦντα, ὑπὸ σκορπίου πληγῆναι" καὶ εἶπε πλη- 
γείς" νοῦν φύσεις " καὶ μηκέτε προσάγειν ἐξ ἐκείνου 
τὴν χεῖρα. Κέχρηται τῇ παροιμίᾳ “Σοφοκλῆς ἐν᾿Αμ- 
φιαράῳ Σατυρικῷ. ἔστι καὶ τρίτη ὁμοία" ᾿Εὰν μὴ 
πάϑης, ov μὴ μάϑης. ἐλέχϑη δὲ ἐπὶ Τίμωνος τοῦ 
μισανϑρώπου, μηκότι προσιεμένου τοὺς κόλακας. 
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